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JESAIA. היעשי 

 יֵמיְּב םֶלָשּוְרִיִו הָדוהְי-לֲע הֶזֶח רֶׁשֲא ץּומָאדְב ּוהָיְעָשְי ןוזחי 1
 :הָדּוהְי "יב ּוהיְקְזִחְי זָחֶא םֶתּוי ּוהָיְזָע

 רד הָוהְי יִכ ץֶרָא יִניזַאָהְ םימש יִעָמְשי

 :יִב ּועָשָפ םָהְו יִּתְמַמורְויְִלדִנ םיִנְּב
 ויִלָעְּב סּוְבָא רֹומֲחַו ּוהנק רוש עדי

 :ןנוּבְתַה אֶל יִּמַע עַדָי אֵל לֵאָרְׂשִ
 םיִתיֵחְׁשַמ םיִנָּב םיִעָרְמ עַרְז ןוָע דָבָּכ םע אָטח יִּגּויוהי

 :יִרוחֶא רזי לֶאְרַשִי שיָרְקתֶא ּוצֲאְנ היהְיתֶא ּובְזַע
 :ינַּ בַבְללָכְ ילחל ׁשאָר"לְכ הָרְס ּופיִסּוּת דוע ּךֵכִת הָמ לע

 הָיְרְמ הָּכַמּו הָדּּבַחְו עַצְּפ םתָמ וָּבְְיִא שאר-רעו לגרף"
 :ןְמָׁשּב הָכְּכְר אָלְו ּוׁשְּבִח אָלְו ּורז-אל
 םֶכְּננְל םכְתַמְרַא ׁשֶא תֹוְרָש יָכיֵרֲע .הָמָמְׁש םֶבָצְרא

 :'םיִרָז תֶכַּפָהמִכ הָמָמׁשּו ּהָתֹא םיִלְכֲא םיִרָ
 :הָרֹוצְג ריעְּכ הָׁשְקַמְב הָנּולְמּכ םֶרָכְב הָּכְסִּכ ןוײצ-תב הָרְתּונְ
 טעֲמּכ דיִרָש ּונָל ריתוה תואָבְצ הָוהְי ילּולפ

 ס  :ּונימְּד הָרֹמעל ּונייָה םֶדְסַּ
 םֶדס יניצק  הָנהְידרַבְד ועָמָשיפ

 :הָרַמַע םע ּוניהְלֶא תרות ּוניזַאָה
 הוה רמאי םֶכיִחְבְז -בר יִל-הַמְלי

 םיִאיִרמ בֵלָתְו .םיִליִא תולע יִתְעְבָש
 :יִתְצְפָח אל  םיִדּותַעְו םיִשָכְכּו םיִרְּפ םדְ

 יגְפ תֹוֲאָרל ּואֹבְת יָּכי*
 :יָרַצֲח סְמְר .םָכְדְיִמ תאָז שֶקְביִמ

 Cp 1, 3 ca 300155 654 9p] | 4-* >6£; prps 'א ּורְזְנ a 'א ּונסֶכ | 7?
 דע cf w( 79.5) | 61? םּתִמ; גו םיִמָת ('מ וב 'א >5*6*) | 7 * 4055 63 'עְו | 1

 םדֶס| 8 | = הֶרּוצְנ (ג רוצ) | כ <6230 || זז >6 || 12 115 6 3) תֹואָרְל.
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 554 היעשי 30—1,13

 יִל אוָה הָבְעוְּת תֶרָטְק אוׁש"תַחְגִמ איִבָה ופיסות אָלי
 :הָרְצעֶו ןֶוָא .לכּואדאָל אָרְקִמ אָרְק תֶּבַשְו ׁשֶדָח

 יֵׁשְפַנ הָאְנָש .םֶכיֵדֲעֹומּו םָביִׁשְדְח
 :אָשְנ יִתָאְלַג חרְׂל יִלָע ּוָָה

 םָּכִמ יִניע םיִלָעַא םֶכיִּפּכ םֶכָשְרֶפְבּוי
 עָמש יִנְְיִא הָלַפְת ּוְבְרַתְיִכ ג
 ּכְּזַה ּוצֲחַריפ :ּואָלָמ םיִמָּד םֶכיִדִ
 יניע דֶגָּנִמ םֶביִלְלעַמ עֶר ּוריִסֶה
 ץּומָח ּוךשא טַּפְׁשִמ ּושְרִּב בטיַה דלל וֵעֵרָה ולח
 : :הנֲמְלַא ּוביִר םותָי וטְפְׁש

 הָוהְי רמי | הָחְבָננְו אְנְּוכְלי*
 ניב ְלׁשַּכ .יםיִנָשּכ םֶכיֵאָטֲח ּוָהְיםַא
 :ּויֵהי רַמַצַּכ עֶלּוּתַכ ּוטיִדָאי-יַא

 :ולכאת ץֶרֲאָה בוט םָּתְעַמְׁשּו ּובאּתדסָאיפ
 פס  :רבד הָוהְי יּפ יִּכ ּולְּכאְּת ברח םֶתירְמּו ּונֲאָמְּת"םַאְו>ִ

 :םיִחְְְמ הָתַעְו ה ןילי קָרצ טֿפשמ תאלס
 :םִיָמַּב לּוקְמ ּךֶאְבְס םיִניִסְל הָיָה ְּךּפְסַּכי
 םיִנמְלַש ףַדרְו דחש בהא ולב םיִבָּנִּג יִרְבַחְו םילרוס ךיְרָש

 ןֶכְל< = :םָהיֵלֲא אובְיאְל הָנְמְלַא ביִרְו ּוטפֶשי אל םֹותָי

 לאָרְׂשִי ריבֲא תֹואָבְצ הָוהְי ןודָאָה םָא
 :יָבֹוָאַמ הָמְקְנאְו יֵרְצִמ םחָּנָא וה

 ְיָליְִּבלְּכ הָריִסֶאְו ְּךיֵגיִס רָּבּכ ףָרצֲאְו ְּךילע יִדָי הָביִשֶאְו5
 הָלְּפַבְּכ ּךִיִצִעְוְו הָנשאָרֶבְּכ ְךוטְפְׂש הָביֵׁשֲאְופ

 :הָנְמֲאָנ הירק קְדָּצַה ריִע .ףָל ארק ןכ"ירחַא
 :הָקָרָצִּב ָהיֵבְׁשְו הָדֶפִת טָּפֶשמְּב ןיצז
 :ּולָכְי הָוהְי יֵבְזְעְו ּוִָּחַי םיִאָּשַחְו םיִעָׁשְּפ רֶבָשְו*

 :םַּתְרַחְּבִרָשַא תּוּננַהַמּורּפֲחַּתְו םָּתְדַמֲח רֶׁשֲא םיִליִאמּושבי יב
 :ּהָל ןיִא םִיַמ"רָׁשֲא הָננְכּו הל תֶלבֹנ הָלֲאַּכ ּויָהְת ככ

17 6630 ying; | prb 48 | 18 * 4MSS 6634 יִנָשַּכ | " mlt MSS Vrs םאן | 
 | כז 6% + ןֹויִצ | 25 1 ₪ רֶּכַּב | 26 3זג[55 'חא | 27 65 הָיְבַׁש; קזקפ ָהיְבָשיְו

2g 1 prb 6 3MSS 6 WD (6S postea THN) | 30 soMSS .הילע 



1,31—2,15 JESAIA 555 

 ץוציִנל ּלֲעְפּו תֶרענִל ןסתָה הָיָה
 פ | :הָּבַכְמ ןיִאְו יָּדְחַי סָהיִנָש ּורעָבּו

 \הָיָהְוי :םֶלָשּוְיו הָדּוהְי"לֲע ץוְמָאְְֶּב ּוהָיעשְו הֶוָח רשַא רֶבְּדַהי ל
 הָוהְיְהתִיַּב רה  הָיהְי ןוכְנ םיִמָיַה תיִרְחְאְּב
 תָעָבְנִמ אָשְבְו םיִרְהָה שאְרְּב
 ּורָמֲאָו םיִּבר םיִּמַע ּוכְלָהְוי :םִיּגַה"לְּכ ויִלַא ּורֲהָנְו
 בְקְעַי יִתלֲא תיִּבלֶא היהיירַה-לָא  הָלַעְוּוָכְל
 ויָתֹחְרָאְּב הָכְלגְו ויִקְרְדִמ וניו
 :םׁשּוריִמ הָוהְידרַבְדּו הָרֹות אָצַּת ןוִצִמ יִּ
 םיִּבַר םיִּמעְל ַחיָכֹוהְו םיוגה ןיִּב טַפָשְוי

 תחֲמְזַמְל םֶהיֵתֹוְתיִנֲחַו םיִּתִאְל םֶתּובְרַח ּותְּתַכְ
 פ = :הָמָחְלִמ דע ּודְמְלודאָלְו בֶרָח יוגהלָא יונ אשאל
 :הָוהְי רֹואְּב הָכְלגְו וכל בֶקְעַי תב

 בקעי תב "ףֶמַע הָתְׁשַטְני יכַ
 קיּפְשִי םיִרְְ יליְבּו .םיִתְשַלָּפּכ יִנְְעְו 'םֶדְקִמ ּואלֲמיֵּ
 ויָתרַצֶאְל הָצְק ןיִאְו בֵהָזְו ףָָּכ ֹוצְרַא אָלָּמִתַַז

 :יָתֹבְּכְרַמְל הָּצֲק ןיִאָו םיסּוס ֹוצְרא אָלָמִתַו
 ּווֲחּתְׁשִי ייִדָי הֵׂשֲעַמְל םיָלילֲא ּוצְרַא אָלְמַתַו

 :יָתֹעְּבְצָא ּושָע רָשַאל
 :םָהָל אָשַּתְלֶאְו" ׁשיִאלַּפְׁשִו םָדָא חשו

 :דֶנאָג רַדֲהמּו הָוהְי דַחפ יֵנְפִמ רַפְעּב ִמְטַהְו רּוצב אוב
 םיִשְכַא םּוָר חַשְו לֿפְׁש םֶדֶא תּוָהְבַג יִניִעיי

 פ | :אּוְהַה םִיּב ּדַבל הָוהְי בָגָשְנְו

 םֶרְו הָאְגלְּכ לע תָאְבְצ הוהִל םזי יָּכי
 :לֿפְׁשְו אָׂשנ"לְּכ לַעְו

 :ןָשְּבַה יִנֹולֲא"לָּכ לַעָו םיִאְׂשִנַהוםיִמָרָהי ןונְבְלַהיזְרֲא"לּכ לֵעֶוי
 :תֹואְׂשִנַה תֹוִעְבגַה7לְּכ לַעְו םיִמָרָה םיָרָהָה"לּכ לעְי
 :הָרּוצְב הָמּוח"לָּכ לַעְו ַּתָבָנ דְנִמ"לָּכ לַעְי

 3: 1? ולָעָפּו, ג! ֹולֵעַבּו | Cp 2, 2 *>6 | * 6 -םיִהְלֶא תיֵבּו, :מ5 ? 'ֵַבּו
(cf 64) WO]50155 אלו | 6 == 1 ₪  caלאו | 4  ca 302155 Vrsוניַהְלָא | 3  

 ומע-תֶא | * 1 םיִמְסְק (aו םֶסְקִמ !ve םדקמ םימסק) || < 1 ? יֵדיִבּו | 8 1 8 הָו-- |
 9 77 prb crrp (? ex 18( | זס ins ft ץֶרָאָה ץרעל ומּוקְּב cf 9 | זז | ּולָפש

add, cf 14 | 14 <6%%(6, | ₪.2 16 6* ּהְבְנְו | 13 ** ?  | (vel v 11a = 17a?) 

*36 



 556 היעשי 3,10—2,16

 :הָּרְמֲחַה תיַכְשִלָּכ לַעְו ׁשיִׁשְרַּת תּיְנֲאלָּכ לַעְוי6
 םיִשָנַא םוָר לֵפְׁשְו םֶרֶאָה תּוֲהְבַנ הַׁשְול

 :אּוָהַה םּויָּב ודב הָיהְי בגְׂשִנְו
 ְֿלֲחי ליְִּ םיִליִלאַהְ

 רַפע תָלְחְמְבּו םיִרְצ תוָרָעְמִּב ּואָבּויפ
 :ץֶרֶאָה ץֶרעל ומּוקְּב ווא רדַהְמו הָוהְי דַחַפ יִנָּפִמ

 ָבָהְזיִליִלֲא תֶאְו פס יליִלֶאתֶא לאה ישי אּוהַה םיב
 :םיִפַלַטַעְלְו 'תוִרפ רֶפְחְל תֹוֲחַּתְשִהִל ול-ּושָע רֶׁשֲא

 םיִעָלְפַה יִפְעְסַבּו םיִרָצַה תֹורְקנְּב אּובְלי
 :ץֶרָאָה ץרֲעל ומּוקְּב ּונואָג רֶדַהְמּו הָוהְי דַחפ ינפִמ

 פ :אּוְה בָשֶחְנ הָמְב יִּכ ּוּפַאְּבהַמְׁשִנרַׁשַא םֶרֶאַהְִמ םֶכְלּולְדחי
 הֶדּוהיִמּו םלׁשּוריִמ ריסַמ תֹואְבְצ הָוהְי ןּודֲאָה הָּגַה יִּכי8ַ

 :'םיִמדְעָשמ לכו םחל-ןעשמ ל הָנעְׁשַמּו ןעְׁשמ

 קו םפקו איֵבנְו םפוש הָמָחְלַמ שיְִ רובי
 שחל ןיבְנּו 'םיִׁשָרֲח םכחו' ץֶעויְו םיָנְפ אּוָשְבּו יםיִׁשִמֲחרִׂש
 :םָבולְׁשְמִי םיִלּולָעַתְו םֶהיִרָש םיִרְעְג יִּתַתְָו

 ּוהָעַרְּב שיִאְו שיִאְּב שיִא םֶעָה שָגְנו
 :דָבְכִּב הָלְִּגהְ ןקּזַּב רעּנַה ּובהְרִ
 ּונָלדהְיְהִּת ןיצק הָכְל הלמש ויֿבָא תיִּב ֹויֵחֲאְּב שיִא שפָתִייִב

 . עמזה םויַב אָׂש
 הָלְמִׂש ןיֵאְו םֶחָל ןיא יִתיִבְבּו ׁשֵבֹח הָיְהָאדאל
 :םע ןיצק יִנָמישְת אל

 לַפְנ הָדּוהִו םלׁשּוְר הָלְׁשְכ יב
 :ֹודּובְכ יֹנע תֹורְמַל הָוהְידלא םהיִללעמו םֶנּושליִּ

 ּודָחַכ אל :ּודיִּנַה כ םֶתאּטַחְו םֶּב הָתְנָע םֶהיֵנְפ תַרְּכַה
 :הָעְר םָהָל ּולְמְִיִּכ םָׁשְפַנְל יא

 :ּולכאי םֶהיִלְלַעַמ יָרְפיְּכ בוט קיר ּוְָמַאי
 16 prps תניִּפְס cf Jon) 1,5( || 18 1 ? ופ--, cf) ₪ cf ad 19 | 1g 1 10( גאב |

vs22>6° | Cp3,1 תוורֶפְרַפָחְל |  hwy | °° 0 gappapwe;גס * 1 6 6*  
 = frt crrp (vel add?) ] 3 * קזקs םיִשָמַח | -b * 1 ? םָכָחְו | 5 5 שגנו |

Bw = 

MSS ינוע ; prps 'IB | 9 ah 48 1| ro 1 prb יִרָשֶא 



4 JESAIA 537 

 :ול הֶׂשֲעַי ּויָדָי לומְגְיְּכ עֶר עָשְרֶל יואי
 וב ּולָשָמ םיִשָנְו לֵלּועְמ וישְגְנ ימַעיְי

 פ על ךיתחְרֶא ךְרדְו םיִעְתִמ ךיִרָשַאְמ יט
 :םיִמַע ןיִדָל דַמֹעְו הָוהְי ביִרָל בָצְני

 ויִרָשְו ֹוָמע יִגָקְזםִע אבי טַּפְׁשַמְּב הָוהְייי
 :םֶביִתְבּב יִנעֶה תַלזְנ םֶרָּכַה םָּתְרעְּב םָּתַאְו

 נָחְטִּת םיִּיִנִע יִנְפּו יַמֲע ּוּכְַּת יםָכְלַמי
 פ | :'תֹוִאָבְצ הָוהְי יַגֹדַא-םאְני

 ןויצ תֹונְּב :ּוהָבָנ יִּכ ןעֶי הוהְי רָמאָיַי<
 םיִגיִע 'תִרְקַשְמְו ןורָנ 'תָווָטְב הָנְכַלּתַ
 :הָנְסְכַעִת םָהיִלְנְרְבּו .הָנְכַלִּת ףופָטְו ְךֵלָה
 5 והָרְעְי ןֵהְתְּפ הָוהיִ ןײצ תֹונְּב דד א חְָּׂשְוול |

 יִתָבּו םיִרָשְקַהְו תודָעְצַהְ םיִרָאְפָה 0 :תולרהו תֹרְׁשַהְ תֹופָטְנַהי
 תופְטַעָּמַהְו תוצלחמַה == :ףָאָה יַמְזַנְו תֹועָּבַּטַה>י :םישָחְלהְ שָפֶגה
 :םיִדיִדְרָהְו תוָפיִנָצַהְו םיִניִדָּפַהְו םיִנילַה ג :םיטירחהו תיִחָּפְטְמַהְו

 הָיָה
 הָפְקַנ הָבֹגֲח תַחַּתְו הָיְהָי קמ םֶשּב תַחַת
 קַש תֶרָנֲחִמ ליִניִתְּפ תַחָתְי הָחְרְק הָׁשְקמ הָשַעַמ תַחַהְו
 :יִפָי תַחָת ֶ
 :הָמָחְלַּמַּב ר ּולַּפִי בֶרֲחַּב המ

 רֹמאַל | אּוהַה םויב דַחֶא שי םיִשנ עב לקיזחהוי 1

 ףֵסֲא ּוניִלָע ךֶמַש אְרְקי קר שָבְלִ ּונָתְלְמשְו לכאנ ּונָמְחַל

 פ 10970 הובלו בצל הוהְי חמצ הָיָה אהה םּוְיב
 :לֵאָרְׂשִי תטיִלְפְל תֶרָאְפַתְלּו ןואְנִל ץֶרָאָה יִרְפּו

 בּותְכַה"לָּכ ול רָמָאְי שיִחְק םַלֶשּוְריִּב רֶתּונַהְו ןויצְּב רָאְשִנַהי הָיָה
 יִמְדתֶאְ ןויִצזתֹונְּב תֶאצ תא יָנֲא ץֶחְרי םָאי :םֶלְשּוריִּב םיִיחל
 ז2 6 0 םישנו | 13 16 63 ומע | 15 * 0 םכלדהמ | ל >6%08) | 16 *0

Or jin;הוהי || 17 *  mlt MSS8 ש || 17. 18  MSSםסתמ  * | nib)תויָמָנ א  
| frt ןֶהְתַפְרִת | 23 ca 7oMSS ‘Nl; 6 diagavfl Aakwvikd (prps םיִניִלְּנַהְו [cf 

bab. gulinu]) | 24 8 תחת"יכ | Cp 4, 1 32MSS Vrs --ּוניָתְל 



 558 היעשי 5,13—4,5

 לע הָוהְי יאָרְבּופ :רַעְּב תורְכּו טָּפְׁשִמ חְּרְּב ּהָּבְרִקִמ יָד םַלְׁשּוְי
 הָבָהָל ׁשֵא ּהֹנָנְו ןֶשָעְו םָמֹוי וןֵגע 'ָהָאְרְקִמלַעְו ןויצדרה ןוכְמלְּ
 בֶרָּחַמ 'םָמּוי-לַצְל יִהָיְהִּת 'הָּבְסְו :הָּפִח ידֹוָבְּכ-לָּכ"לע יּכ הָלְָל
 :רַטָּמִמּו םֶרָזִמ רֹוּתְסַמְלּו ּהָסָחַמְלּו

 ֹוָמְרכְל.יִדּוּד תַריִׁש יִדיִדיִל אָּנ הָרֵׁשֶאי 5
 :ןָמׁשןְּב ןרָקְּב ידידי הָיָה םֶרֶּכ
 קרש ּוהָעַטיו הָלָקסִיְ והקנעיו

 וָב בַצָח בַָםנְו וכותב לְָגמ ןֶביו
 הָּתַעְו :םיִׁשֲאְּב שַעָיַו םיִבְנֲע תשע וקְיַו
 :ימְרּכ ןיבּו יניב אָנּוטְּפְש  הָרּוהְי ׁשיִאְו םֶלָשּורַי בשזי
 וב יִתיִשָע אָלְו יִמְרכְל דוע תושְעְל-הַמי
 :םיִׁשֲאְּב שעיו םיִבָנִע תֹוׂשֲעַל יִתְּוק עמ

 יָמְרכְל הָשע יִנא"רָשַא תֶא .םֶכְתֶא אָּג"הָעיִדֹוא הָּתַעו
 :םָמְרַמִל הָיִהְו רג ץֶרֶּפ רַעְבְל הָיָהְו ֹותִָּׂשִמ רֶפָה
 תִיָשָו ריִמָש הָלָעְו רַרָעי אָלְו מני אַל .הָּתב ּוהְתיִשַאְו*

 :רָמָמ ויִלָע ריִטְמַהְמ הוצא םיִבָעָה לַעְו
 ויעושעש עַטְנ הָדּוהְי שיִאְו לֵאָרְׂשִי תִיְּב תֹואָבְצ הָוהְי םֶרָכיִכל
 ס  ּהָקֶעֶע הֵּגַהְו הָקָדְצל חפְׂשִמ הֵּגַהְו טָּפְׁשַמְל וקו

 ּוביִרְקִי הָדְׂשְב הֶדָש תּיבְּב תב יעיִנמ יוהי
 :ץֶראָה בֶרָקְּב םָכְּדִַל םֶּתְבְשּוְהְו םֹוקְמ סָּפֶא דע
 אל"מַא תֹוָאָבְצ הָוהְי ןָנְזאְּבי
 :בשוי ןיִאמ םיִבֹוטְו םִלֹדָנ ּוָהְי הָּמׁשְל פב םיּתָב

 פ :הָפיִאהָשעְי רָמְחעַרזְו תָחֶאתַּבּוׂשעַי םרָכיֵּדְמִצתָרׂשִעוּכפ
 :םקילדי ןיי ףשב יִרָחֶאָמ ּופּרי רֶכש רֶקְּבַב יִמיִּכָׁשַמ יָה

 םהיִתְשמ ןָיְו ליִלָחְו ףֶּת לֶבָנְו רֹונכ הָיָהְויי
 :ּוָאְר אל וָדָי הָשַעְמּו ּוטיִּבַי אָל הָוהְי לַעָּפ תֶאְ

 תעֶר"יְִּבִמ יע הָלָּג ןֶכָליי
 :אָמְצ הָחצ וָנּומַהְו בָעְר יִתְמ ודובְכּו
 5 *1 6 66 אָבַו | ל 6ג 5oMSS Edd ָהיא-- )6 ָהיָשְרְנִמ ?) | = לכ 5

(cf 6%) || 6 * prpsדובכ לַּכ | < ספ : : הָּכְסְו הָּפִח הוהי רֹובָּכ  wna 1 prb 
 הָיָהְו |? 4? 6) | Cp 5, 4 5 Vrs ול | 9 6 + א00008 dp; ins קזל

 % עמשנ 'ל) עַּבָשְנ ןֵכָל cf) 22,14(; זן יִנדאָּב pro (per dominum) ינזאב |

(Dt 32,24).המ  prps13 21155 יֵתַמ;  



4-0 JESAIA 559 

 קְח"יִלְבִל ָהיִפ הָרעפּו הָׁשְפַנ לֹואְׁש הָביֵחְרה ןכְליי
 :הָּב זֶלָעְו הָנואָשּו ּהָנֹומֲהְו הָרְדַה דל
 :הָנְַפְׁשִת םיִהֹבְג יגיעו שיִאלַּפֶשִיַו םָרֶא חשו
 :הָקָצְּב ׁשּדְקִנ שודקה לֵאָהְו טָּפְשִּמּב תֹוֲאָבְצ הָוהְי הבנוי
 ס :ּולָכאי םיִרָג םיָחְמ תיְבְרֶחְו םֶרְבְדִּכ םיִׂשָבְכ ּועְרְויז

 :הָאַּטַח יהָלְנעֶה "תובעכו "אושה י יִלָבחְב ןועה יֵכְׁשְמ יָה

 הֶאְרנ ןעֶמְל ּוהָשַעמ הָשיִחְי ורָהַמְי םיִרָמָאָהי
 ס  :הָעְָגְו לֶאָרְׂשִי שרק תצע הֶאֹובְתְו בֶרְקִתְו

 עֶר בוטלו בוט עֶרָל םיִרָמְאָה יוהי
 ס:רָמְל קּותָמּו קֹותָמְל רמ םיַמָׂש ָּךָשחֶל רואְו רּואָל ְךְׁשֲח םיִמָש
 ס :םינובְנ םָהיֵנּפ דָגֵנְו םֶהיֵניֵעְּב םיִמָכֲח ר:

 :רָכש סמל לָת-יִׁשְנֲאְו ןיי תוּתְשִל םיִרֹּבְג יוה2

 פ הּנֲקמ ּוריִָי םיקידצ תֶקְדְו דש בקע עשר יָקיֵמִמ*י
 הָּפְרִי הָבָהָל שָשָחְו שא ןּוׁשְל שק לכָאַּכ כלי

 הלעי בכ םַחְרּו היתי קּכ םׁשְר
 ּוצֲאְנ לֵאָרְׂשִי-ׁשֹודְק תַרְמֲא תֶאְו תֹואָבְצ הָוהְי תרות תֶא ןּוסֲאָמ י יִּכ
 ּוהַּכיַו לע ֹוָדָי טיו ּופִעַּב הוהָייְףַא הָרָח ןַּכד לע

 תוצוח בָרָקְּב הֶחּוסַּכ םֶתָלְבנ יַהְּתַו םיִרָהָה זני

 :היּוטְנ וָרָי דועְו ֹופַא בָש-אל תאז- לָכְּב

 ץֶרָאָה הצְקִמ ול קרָשְו קחָרַמ םיוגל סָגאָשְנְו
 :אֹובְי לָק הָרֵהְמ הָגַהְ
 ןָשיי אָלְו םָנָי אֶל וב לשופךיִאו ףֵנָעיִאז

 :ויִלָעְ ָךְרָש קָתַג אָלְו .ויִצְלַח רזא הַּתְפִנ אָלְו
 תֹוָכְרְּד ויִתּתִשקלֶכְו םיִנּונָש ויְצִח רָשַאְ

 :הָפּופּכ ויִלְּגְנְו ּובָׁשְחְנ רַצַּכ ויִסּוס תֹוָחְרַפ

 םֹהָנְיְו םיִריִפְּכַּכ גַאְׁשִו איִבְלּכ ול הָנָאְׁשפ
 :ליִּצַמ ןיִאְו טיִלְפִיְו ףרט זחאיו
 םִי-תַמַהְנִּכ אּוָהַה םויַּב ויְלָע םֶהָנְ
 פ  :יָהיִפיִרעּב ךָשח ירואָו רצ ךָשחי-הַּנַהְו ץראל טָּבְנְו

16 6 in illo | 17 6 םיָדְג (frt gl al הָלנֲעָה ..רוׁשַהְו pתֹובָרָחְו?) || 18 * קז 
5 14MSS 'Q1 | 23 1 6 pauc MSS G3 קיִּרַצ | 24 9 קָמַּכ | 2530 פק post 

10,4; ante 25 exc vs nonn | 26 1? גל ול | 28 sic 8; mlt MSS ₪ | 29 0 
 גַאְׁשְ, א גַאָשְו | 30 **1 רוָאְו רַצ ְךֵׁשְח | * ? 1 םיִפ-- (צe1? היַפ=).



 560 היעשי 6, 1-=7,3

 | אפּכלע בשי יגדַא"תֶא הָאְרֲאְו ּוהּזע ְךֵלָמַה תומ-תַנְשַּבי 6
 ול לַעַּפַמ וםיִרָמְע םיֵפָרְש לָכיֵהֲה-תֶא םיִאָלְמ וילּוׁשְו אָשְנְו םֶר
 הָּפִכָי םיּתְׁשַּו וינְפ הָּסַכְיוםִָתְִּׁב דָחֶאְל םָפָנְּכ שש םיפָנְּכ שש
 רַמָאְו הָז"לֶא ָהֵז אָרְקְוי :ףפועי םִיַּתְׁשִבּו ויָלְנב

 :וְדּובְּכ ץֶרַאָה"לְכ יאְלִמ תֹוָאָבְצ הָוהְי ישָדְק שוָרְק שוָדְק"
 רַמאָו5 :ןָשָע אַלמְי תִיַּבַהְו ארוקה לוקִמ םיֵּפְּסַה תוָמַא ּועָנוּ

 יִכְנָא םִיתָּפשאַמְט שיא יִּכ יִתיַמְדַנ"יִכ ילדווא

 בשי יָכֹנָא םיִתָפֶש אָמְמדמע ךֹותָבּו
 :יָניֵע ּוָאְר תוֶאְבְצ .הָנהְי ךֶלִמַהתֶא יִּ

 לעַמ חַקְל םִיַחְקְלַמְּב הַּפִצִר יִחָיבּו ירשה דָחֶא .יִלֶא העני

 רָב ָךְתאָּפְִו נע רו ּךיִתְפׂש-לע הז עג | הגה
 ּונָליְּלַו יִמּו תַלְׁשֲא יִמדתֶא רפא יָנֹדֲא לוקדתֶא עַמֶשֶאְ

 הוה םַעְל ָתְרַמָאְו ךל רָמאיִוי :יִנֲחָלְׁש יִנְגַה רַמֹאָו
 :ּועְדַּת-לַאְו ואְר וארו ּוניִבָּתהלַאְו עומָש ּוָעְמש

 עָשָה ויִגיִעְו .דָּבְכַה ויִנזִמְו הזה םַעָה"בְל ןמָשַהיי
 :ול אָפְרְו בש] ןיֵבְנ ובָבְלּו עֶפְׁשי ויִנזְמְבּו וניִעְב הָאְריְַפ

 רָמאיַו ינדַא יָתָמידֲע רַמאָו יי
 בֵׁשֹוי ןיאמ םיִרָע ּואָשםִא רָשַא דע
 :הָמְמש הָאָשִּת הָמְדאָהְו םֶרָא ןיִאמ םיִּתְבּ

 :ץֶרֶאָה בֶרְקְּב הָבוזעָה הָּנַרְו םֶדָאָה-תֶא הָנהְי קָחרְויי
 ּולַאָכְו הָלאָּכ רַעָבְל הָתְיָהְו הֶבָשְו היִריִשְע ּהָּב דעו

 פ :"ּהָּתְבַצַמ שרק ער ב תַבָצַמ תָכְלַשְּ רָשַא
 ןיִצְר הָלַע הָדּוהְי ךלִמ is ןֶּב םתּויְּב זָחָא יִמיִּב יהי ל

 ָהיִלָע הַמְחְלַמל םָלָׁשּורְ לַארׂשי-ךלמ הילר ןְּב חקֶפּו םֶרא-ִּלַמ
 "לע םָרֲא הָּחְנ רמאל לוד תיִבָל דני : :יֵהיִלֲ םֶחָּלִהְל ילֶכָי אָלְו
 ספ ַחּוְריִנָּפִמ רַעְידיִצְע עוֶנְּכ ומע בבל ובָבְל עניו םיָרְפא
 בּושי רַאְשּו הָּתַא זַחֶא תאָרְקל אָניאֵצ ףהיעָשידלָא ּהָוהְי רַמאיַוג
 :סבוכ הרש תלְסִמ" לא הנחלה הָבְרְבַה תלָעּת הָצְקְלֶא ְךנְּ
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 ֵנְׁשִמ ךריהלא ְךְבָבְלּו אָריִתִדלַא טקשהְו רַמָׁשַה ריִלַא ָתְרַמֲאְוי
 :ּוהְיְלַמְרְְבּו םָרֲאַו ןיצְר ףַאיִרֲחְּבי הָלֶאָה םיִנָשַעָה םיִדּואָה תֹוָבְנַז
 הָלַעַב :רֶמאַל רהילַמְר-ןבו םִיָרְפֲאי הָעְר םָרא ּךֵלְע ץעְְדיִכ ןע5
 ךןֶּב תֶא ּהָכותְּב ְךֶלַמ ְּךִלֶמַנְו ּוניָלֲא הָנֲעְקְבַנְו 'הָּנַציִקְנּו הָדּוהיִב

 ם לא
 :הָיְהְת אָלְו םִּקִת א הָוהְי יג רַמֲא הכי
 ויצר קׂשָמַּד שאָרְו קשָמַּד םְרא ׁשאַר כ

 :םַעַמ םִיָרְפֲא תחי הָנָׁש ׁשֵמֲחְו םיִשָש דועְבּו
 ּוהָילַמְרְּב ןיִרְמְש ׁשֹאָרְו ןורמְש םיִרְפֶא שאָרְוי
 פ  'ּנָמָאְת אֶל "יֶּכ ּוניִמֲאת אָל םָא

 הָוהְי םָעַמ תוא ָךלְילַאְשיי :רמאל זָחֶא-לֶא רד הָוהְי ףָסמוי
 לַאְׁשֲא-אל זָחֶא רָמאַיַוי> :הָלָעְמְל ּהָּבְנַה וא הָלָאַׁש קַמְעַה ךיַהְלֶא
 םָּכִמ טעֶמַה דֶוָּד תיִּב אָנּועְמש רָמֲאו :הָוהְיתֶא הַּסנֲאאָלְו
 םֶכָל אּוָה ינֹדֲא ןּתִ ןכלי :יָהלֲא-תֶא םַג ּואְלַת יִּכ םיֵׁשָנֲא תֹואְלַה

 הָאְמָח יפ :לא נע ֹוָמׁשיתאָרקְו ב תַדיִו הָרָה 'הָמְלעֶה הָגַה תו
 רעגַה עַדָי םֶרָמַּב יפי :בוטַּב רֹוָחְבּו עֶבְּב ֹוָאָמ ּוָּתְעַדְל לכאי ׁשֵבְדּו
 יגָש יָנְּפִמ ץֶק הָּתַא רֶׁשֲא הָמְדאָה בועַּת בוָטּב רוָחָבּו עֶרֶב סוָאְמ
 רֶׁשֲא םיִמָי ףןיִבָא תיֵּב"לעְ ךמֲע- -לַעְ יל הוהְי איביי :ָהיֵכָלְמ

 סם  :ירוׁשַא דלמ תֶא הָדּוהְי לעמ םִיָרְפֲא-רּוס םויַמְל ואָבדאל
 בבזל הָוהְי קרש אּוהַה םּויַּבו הָיָהְו 8

 ַא ץֶרֶאְּב רשא הובלו םִיָרְצִמ יִראָי הָצְקְּ רֶׁשֲא
 םִיַעְלִּפַה יִקיִקְנְבּו תֹוּתַּבַה ילחנְּב לכ ּוָחְנְו ּואָבּויפ

 :םיִללֲהּנַה לכבו םיִצּוצעַּבַה לכבו
 ירּושא ְךְלַמְּבי רָהָנ יָרְבֲעְּב הָריִכָשַהרַעַתְּב יָנֹדֲא חלי אּוהַה יב

 סם  והָּתְסִת ןקניתמ םגְו ילנה רעָשְו שאָרָה"תֶא
 :ןאָציִּתְׁשּו רָקְּב תלְגָע ׁשיִא-הָּיַחְי אּוָהַה םיַּב הָיָהְויי
 הֶאְמֲח לכאיײ בֶלָח תֹושֲע בָרֵמ התו
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 562 היעשי 8,13—7,23

 אּוהַה םִיַּב הָיָה

 ףֶסכ ףלאְּב .ןפג ףלא םֵׁשהְיִהְי רֶׁשֲא םקְמ"לְכ הי
 :הָיָהְי תישלו ריִמְשִל

 :ץֶרָאָהלָכ הָיְהְּת תשְו ריִמָשיִּכ הָּמַש אבי תֶׁשָקבּו םִצֲחַּבי
 .ןורדעי רּדְעַמּב רֶׁשֲא םיִרָהָה לָכְו

 תִיָשְו ריִמָש תֶאְרְו הָּמָׁש אֹובְת"אְל
 ס - :הָש סַמְרמְלּו רוש חַלָשַמְל הָיָהְו

 שונָא טְרֲחְּב ויִלָע בָתְכּו לודנ ןוילג ךלחק יִלֶא הָוהְי רָמאַיַוי 8
 ןמּפַה הָירּוא תא םיִנָמָאְג םיִדִע יל הָדיְעֶאְוי :זַּב שח ללש רֵהַמְל

 סם ןֶב דל רַהָּתַו הָאיֵבְנַה ל ברָקֲאָ ּוהָיְכְרָבְ ןּב ּהָנְרכְתֶאְו
 עדי םָרָמְּב יִּכי :זּב ׁשֶח לָלָש רָהמ ֹומְׁש אָרְק יִלֲא הָוהְי רֶמאָי
 ינְפל ןּורְמְׂש לֶלֶש תֶאְו קָשָמד ליִח-תֶאואָׂשי יִמֲאְו יִבָא אָרְק רעגה
 :רֶמאָל דע ִלֲא רּבּד הָוהְי ףָסופ ם רוש למ

 טָאְל םיִכָלהַה ַחלֵׁשַה ימ תֶא הָּוַה םָעָה סאְמ יִּב ןעיי
 :ּוהָיְלַמְרְִוִבּו ןיִצְרִתֶא שושְמּו
 םיִמּוצַעֶה רֶהָּנַה יִמדתֶא םָהיִלע הָלַעַמ יִנדַא הגה ל
 םיִּברָהו) ּובְּכלְכתֶאְ רּושַא ךלמתֶא
 :ויָתֹודנ"לְּכי לע לה ויקי" לַע הָלָעְו
 עיני ראָוצ-דע רַבָעְו יףַמָׁש הָדּוהיִּב הלוי

 ס | לֶא ּונָמַע יִּדְצרַא-בַחְר אל ויפָנְּכ תוָטְמ הָיָהְו

 ץֶרָאיִּקַתְרָמ לָּכ ּוניִזַאהְו ּוּתֹחָו םיִמַע ּועָר
 :ּותָחְו ֶָּזַאָתִה ּוּתֲחָ ָזַאָתַה

 פ לא ּונֲמע יִּכ םּוקְי אָלְו רֶבְר ּורְּבּד רַּפֲתְו הָצֲע ּוצֲעיס
 "עה ּךרְָּב תכלס ינרסיו דיה תְְחב יֵלֲא הָוהְו רֶמא הכ יי
 :רמאל ה ַה

 רָשֶק הָּנַה םעָה רַמאיזרָשא לָכָל רָשָק ןוָרְמאְת"אלי*

 :םָכְּציִרעֶמ :וצירעת אלו ָּאְית-אל .אְרְמתֶאְו
 אּוהְו םֵכֲאְרֹומ אּוקְו ּושיִּדקַת ותא תֹוֲאָבְצ הָוהְיתֶאיצ
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 לֵאָרְׂשִי יִּתְב ינשְל לּושְכִמ רּוצְלּו ףגָנ ןָבָאְּו ׁשּדְקַמְלי הָיָה
 :םָלְׁשוְרְי 'בְׁשוְל שקומלּו תַפְל

 פ | ּּודְכְלִנְו ׁשְקונְו ּורּבְׁשְַו וֵלְפָנְו םיָּכַר םָב ּולָשְבְוי5
 ויִנָפ ריִּתְסַּמַה הָוהיִל יִתיִפחְויז :יָדָמְְּב הָרֹוּת םֹוִתֲח הָדּועְּת רוָצי
 הוהְי יִלְַתְנ רֶׁשֲא םיִדְליהְו יִכנָא הגה :וָל"יִתיִנקְו בָקֲעַי תִיּבִמ
 :ןויצ רֵהְּב ןֶכשה תֹואָבְצ הָוהְי םַעָמ לֵאָרְׂשִיְּב םיִתְפוְמְלּו תֹוָתֹאְל

 םיִפְצִפֹצִמַה םיִנֹעְּדִַה-לֶאְו תובאָהלֶא ּושְרְּד םָכיֵלֲא ּוָרְמאַיְדיִכְופ ם
 :םיִתַּמַה לא םייחה דַעְּב שרְדי ויֵהלֲאלָא םעדאולַה םיִּגְהַמַהְו

 :ירֲחְׁש ול" ןיארַשא הַָּה ָבְּּכ ּורְמאְי אָלםִא הָדּועְתְלְו הָרֹותְל>
 ףצקתהו בֵׁעְרייִכ הָיָהְו בעֶרְו הַׁשְקִנ ּהָּב רַבֲעְוי

 טיִּבַי ץֶרָא-לָאְו=* :הָלעָמְל הָנָפּו .ויהלאבו ִכְלַמְּ ללקו

 :ָּנִמ הָלפֲאְו .הָקּוצ ףועְמ :ּהכֵׁשֲחו הָרצ הָגהְ
 | ּהָל קצּומ רֶׁשֲאְל ףָעּומ יאָ כ

 דיּבְכַה ןֹורֲחַאָהְו יִלָּתְפַנ הָצְרֶאְו ןּולָבַז הָצְרַא לקה ןושארה תַעָכ
 :םִיוגַה ליל ןדריה רֶבַע םִיַה ְּךָרָּב

 לוָדְנ רוָא ּואְר ךשחב םיִכְלְהַה םֶעֶהִי 9
 :םֶהיְִ הָגְנ רֹוא תֶוָמְלַצ ץֶרֲאְּב לבש
 הָחְמָשַה תְּנַה יאל יוּגַהְי ָתיִּבְרַה

 ריב תֶחְמְשְּכ ךיִנְל ּוֵחְמַש
 :לֶגְׁש םֶקְלחְּב ּוליָני רֶׁשאְ
 ומְכְׁש הממ תֶאְו ֹולָּבִס לָע-תֶאְו כ

 :ןנְדִמ םְָּכ ָתַּתְחַה ּוָּב שגנה טְבׁש
 םיִמָדְב הָלָלֹונְמ הָלְמְׂשְו שַעַרְּב ןָאס ןואְסדלָכ יב

 שא תֶלְכַאְמ הָפְרְשְל הָתיַהְו

 לג ןּב גלרי לני
 ומש *ארקיו ֹוָמְכְׁש-לַע הָרְׂשִּמַה יִהְּתַו
 :'םּוְלָש-ִרַש דַעדיִבַא רוב לא ץעוי אַ
 ותְכַלְמַמלַעְו דֵָד אָפַּכ-לַע ץק-ןיא םולָשְלּו הָרְׂשִמַה הבסְל5ֿ
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 564 היעשי 10,3—9,7

 הָקָדְּצִבּו טפְׁשִמּב ּהָדעסְלְו ּהָתא ןיִכָהְל

 פ | :תאְזהֶשַעְת תֹוִאְבְצ הָוהְי תֶאְנִק םֹוע-רעְו הָּתעַמ
 :לֵאָרְׂשִיְּב לפָנְו בקעִיְּב ינדא חַלָש רֶבְד
 ןורמש בשויו םִיָרְפָא ול םַעָה עד

 :רמאל בבל לְְֶבּו הָוֲאְנְּבי
 :ףילַחנ םיִזְרַאו ּועְרִּג םיִמְקש הָנָבִנ תִיְַנְו ּולָפְנ םיִנָבְל
 :ִךסֶכַסְו ויִבְיִאדתֶאְו ּויָלְע ְךיִצְר יִרְצְִתֶא /הָוהְי בשיווי
 הָפדִלֶכְּב לֶאְרְשידתַא לבא רֹוחָאַמ םיִּתְשַלָּפּ םֶדְקִמ םֶרַא יי
 :היּוטנ ּוֶדָי דוַעְו ופא בשל תלה

 ם | ּׁשָרָד אָל 'תֹואָבְצ הָוהְי"תֶאְו והַָּּמַה"רַע שאל םַעָהְו י*
 :דָחֶא םֹוָי ןֹומְנֲָו הָּפִּכ בֶגָוְוׁשאָר לֵאָרְׂשִיִמ הָוהְי תרי
 :בָנֶזַה אּוה רֶקָשדהַרִמ איִבְנְו ׁשֹאָרָה אּוָה םיִנָפדאּושְכּו קני
 :םיִעָלְבְמ ויָרָשָאְמּו םיִעְתַמ הָזַהֶעָה יִרָשַאָמ היי
 ויְתְנֶמְלַאתֶאְו ויִמתְודתֶאְו ייֶנדַאו"חְמֶשְוהאָל ויוחְּב"לַע ןָּכְלַע

 םַחרָי אֶל הָלְבְנ רב הָּפ"לָכְו .ערמו ףנֶח לב יִּ
 :היּוטְנ ּוָדָי דֹועְו ופַא בָשדאל תאז-לֶכְּב

 לָבאּת תוָשְנ ריִמָׁש הָעְׁשְר ׁשֵאָכ הָרעָביְּכיז
 :ןְׁשְע תּואָּג ּוכְּבַאְתִיו רעיה יִכְבְסְּב תַצִּתו

 ישא תֶלְכַאְמְּכי םֶעָה יהיו ץֶרֶא סת עֶנ יתֹוֲאָבְצ הוהְי תֶרָבָעְּביל
 "ולח אל ויַחָאלֶא | שיא

 עְבָש אָלְו לאָמְׂש-לע לכאיו ברו ןימוזלע רני
 :יולכאי 'ועֹרְז-רִׂשְּב שיא"

 הָדּוהְיְלַע הָמָה וְּדְחַי הָשַנְמדתֶא םִיַרפָאְו םִיֹרפָאתֶא הָשַנֶמְיפ
 פ | :הָיּוטְנ וָדָי דַעְו פא בָשאל תאז"לֶכְּב

 :ּובָתַּכ לָמָע םיִבְּתַכְמּו ןֶוֶאדיִקְקִח םיִקקְחַה יוהי 10
 יִמַע ַײנע טַפְׁשִמ לזֶנַלְו םיִלּד ןיִּדִמ תֹוטַהְלַ

 :ּוזְבְו םיִמּותְותֶאְו םֶלָלָׁש תונָמְלַא תּוְָהְל
 אֹוָבְּת קָחְרְמִמ הָאֹושְלּו הּדְקְפ םִיל ּוׂשֲעַּת"הָמּו

 8 exc vb nonn (exempl gr ורמאי כ( | זס = 68 40MSS ר יֵרָׂש; 6רַה יֵרֵצ
 ןיצ (קזס ןיצר הרצ); 1 הרצ | ז2 * 16 115 הָּכַּמַה (גו והָּכַמ) | * >6%%) || 1

vel 1? NOW™ cf arab samuha, clemens fuit | * fit dlחספי),  (prחַשְפי  frt 
(efi) | 18 * al; <6 || * 1 prb 6 66 ְּהָתֵּצִנ (ט הָעְתַנִ) | == קזק יֵלְכֹא ֹומ 

 וער  )( || 19 ** trsp (om WN?) in fin vs 18 | * 6° )656\000( 6שיא



10,4—16 JESAIA 565 

 :םָכְדובְּכ ּובְזַעַת הָנֶאְו הָרזעְל ּוסּוָנְת יִמ-לֲע
 לָפִ םיִנּורַה תַחְתְו יריִסַא תַחָּת עַרכ יִּתְְּבי

 פ  :הּיּוטְנ וָרָי דֹועְו וֿפַא בש-אל תאז-לֶכְּב
 :ימעז יםָדיְב אּוְהדיהָטַמּו יִּפַא טְבְׁש רּושַא יוה5
 ּונּוצַא יִתְרְבַע םעדלעו ּונָתְלָשַא ל ףֵנָח יֹוָנְּבֿ

 :תוצּוח רָמְחְּכ סָמְרִמ ומישל זַּב זָבְלו לש לֶלָשל
 בשֶחִי ןכדאל ובְבְלּו הָּמִדָי ןְב-אל אּוהְוז

 רמאי יִּכ | :טַעָמ אל םִיוּג תיִרְכַהְלּו ובָבְלִּב דיִמָשַהְל יִּב
 וָנְלַּכ שימְּבְַכָּ אלהי :םיִכָלִמ וָּדחִי יִרָש אָלַה
 :ןורמש קְׂשַמַדְ אלְדםִא תֶמֲח דָּפְרֶאְכ אלא

 ליִלֲאָה תַכְלְמַמְל יִדָי האצמ רְׁשֲאַּכיפ

 :ןורְמׁשמּו םֶלְָּיִמ | םֶהיֵליָפּו
 ָהיֶליִלֲאָלְו ןוְרְמְשְל יִתיִשָע רֶׁשֲאַּכ אלַהיי

 ס :ָהיּבצעֶלְר םלׁשּוריִל הֶׂשֲעֲא ןֶּב
 דֹקְפַא םֶלְשּוְריִבּו ןַײצ רהְּב והָשעָמילּכ-תֶא יִנדַא עַצַבְידיִּכ הָיָהְוי
 רַמָא יִּכיג :ויניע םּוְר תֶרָאַּפִּתִד לַעְ רּוׁשאְלִמ בֶבֶל לדג-ירְפדלע

 יִתוְנְבְנ יִּכ יִתָמְכָחְבּו יִתיִׂשֲע יִדָי חָבְּ
 יִתׂשֹוש 'ָהיֵתְליתַעַו .םיִמַע תָלּובְגויריָסֲאָו
 :םיִבְשְוְי "ריָּבאַּכ "דיִרואְו

 םיִמַעָה ליחל ידי וָּקְכ אָצְמִּתַוי+
 יִּתְּפַסֶא יִנַא ץֶרֶאָה לכ תובֶזע םיִציִּב ףסָאָכְו
 :ףצְפַצִמּו הפ הצפּו ףֶנְּכ דד הָיָה אָלְו

 ופיִנָמלַע רֹוׂשַּמַה לָּדנְתִי-םִא וב בצחה לע ןזרנה רָאָּפְתִיַה 5
 סם -ץעד אל הָטמ םיִרָהַּ לוימיִרְמִתֶא טָבָש ףיִנָהְּ

 זר ויֵנמְׁשַמְּב תוָאְבְצ הָוהְי .ןודָאָה חלַשְי ןכָלי5ֿ
 :שא דוקיִּכ רֶקָי דָקִי וָדבְּכ תַחַתְו

a4 5,25 |א 4 ** 1? . . ערֶכ יִּתְלַבְל; קזק ריסא תַח תערכ יְִלַּב | * 6  Cp 
vel 16 6 pro 5b tantummodo NIN9) ּוהַטַמְּ, MSSהַטמו  ~?gletl?5  

Xalavvn (cf Am 6,2), ass Aullant | 10 prpsםדיב | 60 ומושל | 9 6  

 הָּלֵאָה (לֵאָה) no— cf 67; sed 1 prb 46 | 12 6 7? פי | 3 *1 'ִאְו 6
 דאָו 6[ 14 | * 0 'דו--, א 'די-- || < 16 MSS יתיסוש | 5 א ריִּבַאַּכ 9 ריִַּּכ

réleig katoikovuévag, cum habitantibus]; prps0(06ש  [kai6:4 "יו םיִרָע ( 
“sic 8 6 MSP + 1%; mlt MSS Edd minus recte NN] | 6רֶפָעָּב) | 15  

>3MSS 6.1מ-- | 16  gMSS 



 566 היעשי 33—10,17

 הָבָהָלְל ושודקּו ׁשֵאָל לֵאָרְׂשִי-רֹוא הָיָהְויז

 :דָחֶא םיָיְּב וריִמְשּו .ותיש הָלְכָאְו הָרעָבּו
 הָלכְי רָשְּבִדדִעְו שָפגִמ ּולַמְרַכְו ורָעַי דוָבְכּוי

 :סקנ סָקְמַּכ הָיָהְ
 ס | סֶבְּתְכִי רַעָנְו ּויְהְי רֶּפְסִמ וְעַי ץע רֶאְשּיפ

 אּוהַה םויַּבו הָיָהְו

 בקעודתיּב תָמיִלְפּו לֵאָרְׂשִי רָאְׁש דוע ףיִסוידאְל
 :תֶמֲאּב לֶאָרְִׂי ׁשָֹדְק הָוהְי-לע ןַעָשְְו ּוהָּבִמילע ןָעָׁשַהְל
 רוב לָאלָא בי ראש בש ראשי
 םִיַה לוחְּכ לֵאָרְׂשִי מע היְהִיםֶא כ

 :הָקָרְצ ףטוש ץּורָח ויל וב בּושי ראש
 :ץֶרָאָהלָּכ בֶרְקְּב הַשע יתֹואָבְצ הוהְיי ינדא הָצְרֶחְגְ הָלָ יב
 האק ןויצ בשי יִמַע אָריִּת-לַא תואָבצ הוהְי ינדא רֿמָא-ה קי

 טוש תואבְצ הָוהְ ויל רפה - % יִפַאְ יםעז הלכו

 :םְָצִמ רב ָשְנּו םיהדלע ּוהֿמּו בֶוע רב ןודמ תכמְּ
 אּוּהַה םִויַּבו הָיָהְו7

 לֲֵּחו ףֶראָּוצ לעמ ּולְֲו ְּךָמִכִׁש לעמ ּולָּבִס ריס
 תָיע-לַע אב י:ןְמָׁשינְּפִמ לע
 :ילּכ דיִקְפַי שָמְכְמְל ןוְרְנמְּב רָבֲע

 ונל ןולָמ עג :הֶרְְּעַמ ּורָבֲעפ
 :הָסָנ לּוֶאָש תעְבְּג הָמְרַה הָדרָח

 הֶׁשיָל יִבישְקַה םיִלּג"תּב ףָלוק יִלָהְצ
 הָגמְרִמ הדני .:תותְנע הָינע
 רמְעַל בָנּב םִיַה רוע :ּוזיִעַה םיִבּגַה יִבָשְ
 ס = םָגְׁשּורְי תַעְבִּג ןויצזתיּב רַה ֹודָי ףפנְו

 הָצְרעַמְּב הָראָּפ ףעֶסְמ תֹואָבְצ הָוהְי ןּורָאָה הָּנַהּ <
 :ּולְפְשְ םיִהֹבְּגַהְו םיִעְדְּג הָמוקַה יִמָרְ

 8 : (hapaxleg) || 23 ° 24 >6%%%) | 25 * 1? מע | * 22155 "דע, 5
 םתילכת; קזקs םתי לָבּפִלע | 26 >6* || 27 =* סזזק; קזקs הָלְע :לָּהְחַי ךךאוצ

et hod Rammén6 [א0ד0000006ד0.]  (cfרדש ןֹפָּצִמ, ג ןמְרדיִנְּפִמ הלע : לָּבְחִ 'צ  

ad orient a Bethel [Jdc 20,45. 47[( || 28 6 W— || 30 1 6 (64)3 Jy | 32 lc 

ca 5oMSS AB.תַּב | 33  Q Vrs 



10,34+- 4 JESAIA 567 

 ם לופו ריִדאּב ןּנְבְלַהְו רב רעיה יִכְבְס הָקגְויי
 :הָרְפִי ויִשְרָשִמ רֶצָנְו יִשִי עֶזְגִמ רֶטֲח אָצְָוי 1

 הָניִבּו הָמָכָח ַחּוְר הָוהְי חּוְר ויָלע הָחָנְו
 :הָוהְי תֶאְרִיְו תַעַּר ַחּוָר הָרּובְנּו הָצָע ַחּוְר
 הָוהְי תֶאְרִיַּב "וחיִרַהְוי
 :ַחיִכוי ויִנָזֶא עָמָשָמְל-אָלְו טופָשְי ֹויָניֵע הָאְרַמְל"'אלְ

 ץֶרָא"יגעל רּׁשיִמְּב םיכוהו םילד ] קְרָצְב טפׁשְו
 :עָשְר תיִמָי ּויֲתְפִש חּוְרְבּו ויפ טֶבָשְּב 'ץֶרָאהָּכָהְו
 :ויִצְלַח רָֹזַא הָנּומֲאָהְו ויָנְתְמ רזא קֶדָצ הָיָה

 ץֵּבְרִי יֵדְנבע רַמְנְו שָבָּכיסִע בָאְז רג
 :םָּב גָהנ ןטק רַעְנְו וָּדְחַי יאיִרָמּו ריֵפְכּוי לגו

 ןֵיְִלי צְבִי וָדְחַי הָניִעְרּת בדָנ הָרְפּוי
 ןְתַפ רָח"לֲע קֶגֹוי עשעָשוי :ןְבָּתיִלַכאְי רֶקּבּכ הָיְראְו
 :הָדָה ודי לּומָג יֵנֹועְפצ תֶרּואְמ לו
 ׁשְדִק רֶה"לְּב ּותיִחְׁשִיײאָלְו ּועְרידאְל
 ס  :םיִפְכְמ םיל םיַפּכ .הָיהְדתֶא הָעַּד ץֶרָאָה האמי

 םיִמַע סֶנָל ֹדַמֹע רשא יִשָי שְרֶש אּוהַה םִיַּב הָיָהְויפ

 פ | ּודוְבְכ ֹוִָחָנְמ הָתְיָהְו ּושְרְרי םיוג וֵלֲא
 ודי 'תיִנָשו יִנדַא ףיסוי אּוהַה םַּבוהְיָהְויי

 םִירְצמָמּו רושאמ רַאְׁשִי רשא מע רֶאָשדתֶא תונְקְל
 :'םיִה ַײָאמּוי תָמֲחַמּו רָעְנָשָמּו םֶליִעָמּו ׁשּוכַמּו סוָרְתַפַמּ

 לֶאָרְׂשִי יחדנ ףַסֶאְו םיוגל סג אָשְנְויי
 :ץֶרָאָה תפְנַּכ עַּבְרַאמ ץּבְקְי הָדּוהְי תֹוָצְפָנּו

 ּותָרְּכִי הָדּוהְי יֵרְרֹצְו םיַרפֲא תֶאְנְק הֶרָסְוי

 :םִיָרְפָא-תֶא רצְאְל הָדּוהיְו התהְי-תֶא אָנקודאל יָא
 םֶדְקקיִגְּ"תֶא בי וָדְחַי הָמָי םיִּתְׁשִלְּפ ףָתָכְב ּופָעְויי

 :םֶּתְעַמׁשִמ ןומע יָנְבּו םֶדָי ַתלְׁשִמ בָאומּו םודָא

34 | frt (ליִּפַ) םדרקַּב | Cp rr, I Vrs ascendet (ND?) | 3 * 600 curXngea 

 || םטז6צ (ךי וב ַחיִנַהְו) | * 4455 66926 אל | 41? יָנֲעַל | * 1 =+ ץרע
5 Vrs ?רוגַח | 6 6% invers (et + Booknecovrai) | 7 prps הָנִעְרִתִּת || 8 6 

cubrle  caverna 3 1? תַנועְמ( רוח cf Am 3.4; al NOH) || זז * mit 5 

 תַאָש | << >6%8) || 14 1 ףָתָכְב. ? | * 6 00 eisai; 1הוהי



 568 היעשי 1-8

 םָיעַּב' רָהָּפהְלע ודי ףיִגַהְו .םרְצַמְְי ןּושְל תא הָּוהְי יםיִרָחַהְי
 ידחּור] :םיִלְעְּגּב ְךיֶרְדהְו םיִלָחְנ הָעְבָשְל הָּכַהְו

 רּושַאְמ רָאְׁשִי רֶׁשֲא ומע רָאְשְל הָּלְסְמ הָתְיָהְוי
 :םִיָרְצַמ ץֶרֶאְמ ותלע םויְּב לֵאָרְׂשִיְל הָתְיָה רשאּכ

 אּוהַה םִייַּב תְרַמָאְוו 2

 :יִנָמְחְנִתּו ְךְפַא בֶׂשָי יִּבתְפנֲא יִּכ הָוהְי ךְדוא

 דָחְפֶא אָלָו חַמְבֲא יָתְּוׁשְי לא הנַה
 :הָעּוׁשיִל יִליִהְיַו | הָוהְי 'הָי יִתָרְמזו ינְעיְּכ
 :העּושיה יניעמִמ ןושָשְּב םִיָמדםֶּתְבַאְשּוג

 ומָשְב ּואְרְק הוהיל ּוָֹוה אּוהַה םִייַּב םָּתְרַמַאַוצ
 :ֹוָמְׁש בָּגָשַנ יִּכ ּוריַכְזַה ויָתליִלֲע םיִמַעָב ּועיִדוה

 :ץֶרָאָה-לֶכְּב תאָז תעליִמ הָשָע תג כ הָוהְי ור
 פ  :לֶאָרְׂשִי שחק ףּבְְקְב לרָנ"יּכ ןוײצ תֶבָׁשֹי יֵנְרו לה

 :ץמָאְְּב והיעשְו הֶוֲח רֶׁשֲא לבב אָשמי 3
 םֶהָל לוק ּומיִרָה סָנּואָש הָּפָשְנ-רַה לע?

 :םיִביִדָנ יִחְתַּפ ּואָבְיְו די ּופיִנָה
 יִשְּקְמְל ייִתְיוצ ינאי

 :יִתְוַאַג יזיִלֲע יִּפאְל יֵדּוּבנ יִתאָרְק םּג
 בֶר"סַע תּוָמְּד םיִרְקָּב ןֹומָה לוקי

 :הָמָחְלמ אב דפ תואְבָצ הָוהְ
 םִיָמְׁשַה הָצְקִמ קָחְרְס ץֶרֶאְמ םיִאָב

 :ץֶרָאָהלְּב לָּבַחְל מע יִלְכּו הָוהְי
 :אֹוְבְי יִהשָמ דָשָּכ הָוהְו םי בוְרְק יִּכ ּוליִליַה
 הָניִפְרִת םּודְלְּכ ןָּכ-לֲעי
 ּולָהְבַנְו :סָמּו ׁשֹונָא בבְללָכְ
 ןּוליחְו הָרְלויּכ ןּוזַחאְי םיִלְכְחְו םיִריצ
 :םֶהיֵנְּפ םיִבָהְל יִנְפ ּוהָמְתִי ּוהָעְרְַלֶא שיִא

 15 * €3)6( ;cpnuwoca 1 בי-- | °° add ? 63 frt 'ר םֶצְעְּב | Cp 12, 1 'ִּתַו
(cf Ex 15,2) || " <6*%%%( ; frt dl 6 nonn MSS;יִת--  (et frt QW) | 2 * 20155 Vrs 

cf Vrs | 5 א nj, 0 תעדומ | Cp 13, 3 trsp huc יִפַאְל et 1 frt ישדקמ | 

 . 6) 6 | 8 deest vb ? cf Paseqתוכְלממ, 1 4



1 9- 2 JESAIA 569 

 ףַא ןורחו הָרְבעְו יָרְזְכַא אָּב הָוהְיְּי הּנִהִ
 :הָּנמִמ דיִמְשִי ָהיֶאְטִחְו הָּמַשְל ץֶרָאָה םּושְל
 םֶרֹוא ּולָהְי אָל 'םָהיִליִסְכּו םיִמָשַה יֵבְכּוכיָּכ וס

 :וךוא הינדא ַחָרְיְו ותאָצְּב ׁשֶמָׁשַה ךָשֶח
 םנֹוע םיִעָׁשְר" לַעְו הער לָבָּתַע יּתְדקְפּוי

 :ליֵּפְׁשַא םיִציִרֲע תואנְו םיִדֵז ןוִאּנ יִּתַּבְׁשִהְו
 :ריפוא םֶתָּכִמ םָדָאְו זַּפִמ ׁשֹונֲא ריִקּואי

 ּהָמֹוקִּמִמ ץֶרֶאָה שעְרֶתְו זינְרַא םִיַמָׁש ןּרלעינ

 :ופַא ןוָהֲח םֹיְבּו תֹואָבְצ הָוהְי תַרָבָעְּב
 ץּבקְמ ןיִאְו ןאֹצָכּו חֶּדִמ יִבָצַּכ הָיְקְו

 :ּוסּוְני ֹוצְרַאדלָא שיִאְו ּונָפי ומַעדִלֶא שיִא
 :בֶרֶחּב לופי הֵּפסנַה"לְכְו ירָקְּי אָצמְנַהלְכ 5

 :הְָלנקִת םֶהיִׁשנּ םֶהיתָב לפשי םָהיִניֵעל ושרי היי
 ידְמדתֶא םֶהיִָע ריעמ יִנְנַהי
 :וָבדּוצְּפְחִי אל בֶהָזְו ּובְׂשְחִי אָל ףַסְּכדרֶשַא

 יהָנָשָטַרִת םיִרָעְנ תּוָתָשְּויי
 :םֶניִע סּוחָתאְל םיִנָב"'לֲ ּומֲחַרְי "אֶל ןָטָביִרְפּו

 םיִדָשּ ןֹואְּג תֶרָאְפִּת תוכְלְמְמ יִבָצ לבב הָתְיַהְויפ
 :הָרֹמע-תַאְ םֶדְסתֶא םיִהְלֶא תַכָּפֶהַמְּ
 רוְָו רוא"דע ןַכָשִת אָלְו חַעָנְל בש תא
 :םש .וצבְרידאל םיִעֹרְו יִבְרע םֶש להְידאלו

 םיחא םָהיִתְב ואְלמ םייַצ םֵׁשּוצְבְרְוי
 :םֶש-ּודְקרְי םיִריִעְשּו הָנַעְי תֹוָנְּב םֶש ּונְכָשְו

 נע ִלְכיִהְּב םיִגַתַו .ריִתּונְמְלאְּב םייא יהָגעְו=“
 :ּוכשְּמַי אל ָהיִמְיְו ּהָּתַע אּובָל בורקְו
 -לַע םֶחיִּנַהְו לֵאָרְׂשִיְּב דוע רַחָבּו בקעיײתַא הוהְי םַחְרַי יִּכי 4

 םיִמַע םּוָחקְלּו :בקעי תיִּבדלַע ּוחָּפְסִנְ םָהיִלְע ּרָגַה הָוְלַנְ םֶתָמְרַא
 הֹוהְי תַמְדַא לע לֶאְרָשְי-תיִּ םיִלֲחנִתַהְו םָמֹוקִמד לֶא םּואיִבַהְו
 9 31 41 םוי, sed 6113 || זס * "וכ + ₪1 | * 6 kai 6 ‘Rp(e)iwv || Ir prps ּהָתָעְר

crrp;16 0 הָנְבַכְׁשִּת | 18 **  | (m c)ברחב  trsp huc13 6 וזגרי | 15  | (cf DD) 

prps ; הָנׁשטְרּת תֹורֲעֶנּו ּוצּפַנִי םיִרְעְנ לָּכדתֶאְו cf Jer 51,20--23 || ל 1 ס 5 

630 by] et rsp ft וגו -לעו' ante וגו ירו" | 22 ° 1 frt ny}; 6? ּונכַשְו (8 hic 
incip cp 14 [per mendum typogr?]) || --ל 1 ָהיִת (pro (ְךַאְּב' 

Biblia. 37 



 570 היעשי 18—14,3

 הָיָהְוו ס םַהיִשְנְְ ֵדָרְוםֶהיֵבְׂשְל םיִבש ּויָהְו תּוִחָפְשִלְו םיָדָבֲעַל
 "דֵּבע רֶׁשֲא השקה הֶרְבְעָהְִמּו ךזְנְרִמו ְּבְצְעִמ ְךִל הָוהְי ַחיִנָה םֹויְב
 תרמו לַבְּב ךְלמ"לע הזה לָשְמה תאָשְנְוי ְְּ

 :הָבַהְדַמ הָתְבִש שגנ תַבָש ְךיִא
 :םיִלָשְמ טֶבָש םיִעָשְר הָטַמ הָוהְי רבש5
 הָרָס יִתְלְּב תַּכמ הָרָבָעְּב םימע המ
 זיר יִלּב "ףְּרִמ םיוג ףַאָב הדר
 :הָּגר ּוָחְצָּפ ץֶרָאָהלְּכ הָטְקש הָחְנ
 ןונְבל י יזְרא ּךְל וחמש םיִׁשֹורְּב- ג

 :ּונילע תֶרַֹּה הלעיזאל ְּתְבַכׁש זָאמ
 ףֶאֹוּב תאָרְקל ל הֶזְנֶר תַחַּתִמ לאש
 ץֶרָא ידּותעד :לָב םיִאָּפְר דל ררוע
 :םיזג יכלמ ל םֶתֹואְסַּכִמ םיִקַה

 לא ּוְרָמאִיְו ּונָעַי םָכָּכס
 :ָתְלָשְמַנ ּוניִלֶא ּונומְכ ְתיֵלֲח הָּתַא-םנ
 יל תֶיְמַה נו לוָאְש דרוה יי

 :הָעַלֹוּת ְּךיַפכְמּו הָּמִר עצי ְּףיתְחַּת
 רַתְׁשְ"ְּב ללה םִיַמְׁשִמ תלַפְנ ךיִא ל

 :םיוג"'לע שלוח ץֶרֶאְל עד
 הָלֲעֲא םִיִמָשַה ְבְבְלַב ְתְרַמָא הָּתַאְוי

 יִאְסַּכ םיִרָא לֶאדיִבְכוְכְל לעָמִמ
 :ןופְצ יֵתְּכְריְּב רַעֹּומ"רַהְּב בֵׁשֲאְו
 :ןויְלעְל הָמַּדֲא | בַע יֵתָמּב"לַ הלא
 :רוביִתּכְרודלָא דרות לאש לֶא ְּךָא 5

 ּוננּוּבִתִי ךיִלָא ּוחיִגָשי ףילא יָאר

 :תֹכלִמַמ ׁשיְִרמ ץֶרֶאָה זינְַ שיאָה הז
 סֶרָק יויִרָעְו .רָּבְדִמּ לבת םֶשי

 םִיֹוג יִכְלַמ"לָּכַיא :הָתְיַּב 'חַתְפדאל ויָריִסַא"
 :ותיִבְּב שיא  דוָבְכְב ּובכש םֶלּכ

prps6( | ל 1 ּףשח | 9  (cf14, 416 8(68) הָבַהְרִמ |68 תּבְרַמ  Cp 
 םיִקָה )+n( | זז 66155 ךַסַכְמּו | 12 *1 6 Ewcpépoc, Lucifer) GV ) ללה; a1 לֶליָה|

> 1 ft לָּכ (cf 6); al יַתֹומָּב| 15 8 דָר--| 7 יו? ָהיִרֲעוVar 14 | תויונזלע | *1 
 . ; al )minus recte) trsp + ad Dll v 18חַּתַפ | 17/18 =| :אָלָּבַה תיִּב י ,'ָסַאְל



14,19—I15,1 JESAIA 571 

 בָעְתִנ ירָצְנְּכ יִּזְרְבּקִמ ְתְכַלְׁשִה הָּתַאְויפ

 :סָבּומ רֶגֲתְּכ :רוָביִגְבַאה לֶא ידי בֶרָח יִגַעַטְמ םיִנְרֲה שבל
 יהְרּובְקַּב םֶּתַא דחתראל

 תְנָבַה ךפע תחש ְךְצְרַא"יִכ
 :'םיִעְרְמ עַרָז .םָלּעְל אָרּקִחאְל

 יםַתּובַא ןועּב חָּבְמַמ ויִנְבָל ּוניִכָהיי
 :'םיִרָע לָבַתַהיִנְפ ּוָאְלְמּו ץֶרֶא ּושָרְיַו ומקל

 ןיגְו רֶאְשּו םש לבבל יִּתַרְכַהְו תאְבִצ הָוהְי םָאְנ םֶהיֵלֲע יִּתְמְְיי
 יִהיִתאַטאַמְו םִָמדיִמְנאְו דָּפק שְרּומֶל ָהיֶּתְמַשְו :הָוהְי"ַאְנ דֶכָנְ
 פ :תוָאְבְצ הָוהְי אג דַמָׁשַה 'אָטַאְטַמְּב

 רֶמאָל תֹואָבְצ הָוהְי עֶבְׁשני
 :םּוקָת איה יִּתְצִעַי רֶׁשֲאַכְו הָתְיְה ןֵּכ יִתיֵמְּד רֶׁשֲאַּכ אלדמַא

 ּונסּובֲא ירָהלַעְו יִצְרֲאַּב רּושַא רָבְׁשְל5
 :םִיֹוּגַה-לַּכ) | ורּוסָי ומְכָש לַעַמ ולָבַסְ ול םֶהיֵלֲעַמ רו
 -לע הָיּוטְּנַה דּיַה תאָוְו ץֶרֶאָה לכדלע הָצְעיַה הָצֲעָה תא

 : :הְָבישי ימּ הָּוטְנַה ויו רפי יִמּוֵע תֹוְָבְ הוה
 :הֶזה אָשַמַה הָיָה זָחֶא ּךְלִמַה תוָמדתַנָשַּבי

 ְךְּכִמ טֶבש רָּבָשַנ יִּכ ל תל יֵחְמְׂשּתדלַאנ
 :ףפֹועְמ פרש ויְרְפּו עַפַצ אצי שָחְנ שֶרָשַמִ"יִּ

 וצבר הטָבָל םיָנֹויְבֲאְו םילד יָרֹוכְּב עֶר
 :'גרהי ְְתיִרֲאׁשּו 'ִּךשְרֶש בֶעֶרָב יִּתַמַהְו
 ּךֶלְּב תֶשָלְּפ גֹומָנ ריעיקעז רעש ללה יי

 :יָָעּוִמְּב דוב ןיִאְו אָּב ןָשָע ןֹופָצִמ יִּ
 "וָגדיִכַאָלַמ 'הָנעיהמו

 ס ומ נע ּוסָחָי ּהָבּו ןויצ דסי הָוהְי יִּכ
 הָמְדְנ בָאומ 'רע דש ילילּב יֿפ בָאומ אׂשַמ 5

 :הָמְדַנ בָאומ-ריק דש יֹליָלְב יֵ

cf 26 | = trsp in initלָפַנּב  prpsםיִנְורַהְב?) ; 1 4 |?  (pro ) 19 56 םיִרָהְב 

vs 20 | 5 ,Or לע 1 [cf Hi 38,6) יֵנְרַאלע ?) || 20 * frt gloss || * SYD || 21° 62 
 םֶהיִבֲא | * prקs םײע; add (₪]) | 23 * 0" ָהיִתַטְטְו | * 33MSS יֵט- | 28 8 ג

 incip cp 15 | 30 *1 ? יִרְכְּב )ו יִרְרָהַב) | * 66 ְךעְרַו (6ו גמזeג תיִמָה) | * 9 'ָהֶא |
vel? excל 1 ? םיזג,  | (sed cf Ez 21,21( || 32 *? exc vb (BD?)וידּומעְּב  prps3ז  

vb םיִּתְׁשְלַפל | (ק 15, 1? 6 9 ליַלְּב) (sed cf 21,11) || ל Var® רק" 

Fd 
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 יִכָבְל תֹומְּבַה ןְביִדו תִיּבַה הָלָעי
 יֵליִלֵיְי בָאומ אָבְריִמ לַעְו ֹובָנלֲע

 :'הָעּורְג ןֵקְז"לְּכ הָחְרְק 'ויָשארלֶכְב
 יִהיָתֹנַנ-לע קֶש ּורְגֲח ויָתְצּוחְּב

 :יָכָּבַּב דרי יליִלָיְי הֶָּכ ָהיִתְבְחְרְבּו

 םלוק עָמָשַנ ץהָיײרע  הָלָעְלָאְו ןוּבָשָח קַעְזִתְוי
 :ּול הָעְרָי ושְפַנ ּועיִרְי בָאֹומ יצָלֲח ןֶּכילע

 יהָישְלַש תֶלְנֲעי רעצ-דע 'ָהָחיִרְב קָעְני בָאומל "בל
 וּב"הָלעי יִכְבַּב תיִחּולַה הָלֲעַמיְּ
 :יורעעְי רָבׁשזתקעז םִיֹנְחּךָרד יִּב
 יהי תֹומְׁשִמ םיִרָמָנ ימי

 :הָיְה אל קֶרָי .אָׁשָר הָָּב ריִצָח ׁשֵבְייָכ
 םתּדִכְּו הָשָע הָרְתי ןֶבילַעי
 :םּואָשְי םיִכְרְעָה לחג לע
 בָאֹומ לּובְּנ-תֶא | הָקָעְוַה הָפיתַהיִכ*
 :הָתָלְלי םיִליֵא רַאָבּו ּהָתָלָלִי םְַנָארע
 םֶד ּואְלָמ 'ןומיד ימ יִּכ

 תוָפְסוְנ "ןומיִדלע תישָאיִ
 יהָמְרַא תיִרָאְשְלְו 'הָיְרַא בָאֹומ תַטיִלְפְל
 ץֶרָאלׁשֹומ  רֶכ'-ּוחְלָשי 6

 :ןויצזתַּב רָהְלֶא .הָרָבְדִמ עַלָּפִמ
 חַלָשְמ ןק. דָּונּועְכ הָיָה

 :ןונְרָל תרְבְעַמ בָאומ תֹונְּב הָנייְהְּ
 הָליֵלְפ "וׂשֲע .הָצַע יואיֵבָהּ

 םִיָרָהְצ ּךֹוִתְּב ּךֶלַצ לילכ יִתיִש
 :יִלֵנּת"לַא דַדֹונ םיִחְּנ יִרָּתס

cf Jer 48.37 |12 ליל | < 81155 שאר,  b2 *= 1 ןביד תַב הָתְלֲע (36 ןביד) |  
exc ₪ vb (TBD, cf Jer 48,38;6 'ג ער || 3 *1 ויָת--; )6 העודג plMSS4 8,  

 6+ 616006 |? 1 1ית— | < cf 2° | 4 63 ‘< | 5 "86 ובל | * 1 הֹחירָּב |
 66 frt add, cf Jer 48,34 || %1 ורערעי || 8 8 םילא 'בו, 1? םילאראבו (/2 שו >) |

Cp 6, * 4םדָא? |  | Adaua = hy;ןוביד(9) | * 6 גוג || < 6  g°al loc 
 וחלש; ו ּוחַלַשְו (68 חַלשָא) | ל-ל 6 ₪6 (קח610 6ח\ דע ץףע = ץֶרָאָל שָמְרְּ
 קצק ץֶרָא יֵכֲאְלַמ, ץe 1? 'א מ רָּכָשָא (5 רב קוס רכ; ? = ךַּב) | צפ 2 ? זק

(K JW).ישע  mit MSS 0 Vrs1 | 5 *1 6 111155 0 טצפ יִאיִבָה | * 1 6  ante 

++ 
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 בָאֹומ ייַתְנ ב ּורּנ
 דדוש יִנּפִמ ֹומָל רֶתְסדיוה
 פ | :ץֶרֶאָהְִמ יסָמר ּוּמַּת ירש הֶלָּ 'ץִמַה סָפְאיִכ
 ידו לָהֲאְּבי תָמָאְּב וילע בֵׁשְיְו אָסָּכ דֶסֶחַּב ןָכּוהְו

 :קֶדָצ רֶהְמּו טָּפְׁשִמ שרדו טפש
 דִאָמ אג בָאומדןואְנ ּונָעַמְש

 :ויָּבַּב ב" אל ֹוִתְרְבעְ וָנֹואְנּו ֹוָתְוֲאג
 יִיִלְְ הל בָאֹומל בָאֹומ ליל כל =
 :םיִאְכְנְַא ּונְהַּת תֶׂשֵרֲח"ריְק 'יׁשיִׁשֲאַל
 המְבְׂש ןְפג לָלְמֶא ןוּבָשָח תומרש יב
 היקורׂש ּומְלָה םיוג ילעב
 רָּבְדִמ ּועָּת ּועָגְנ רזעיידע
 :םִי ּורבַע ּושַטִנ ָהיֶתחְלש

 הָמְבַש ןַפַג רַזְעַי יִבָבַּב הְָּבֶא ןּכז לַעפ

 הָלעלֲאְ ןוֵּׁשִח יתְעְמַּד ר
 :לֶפְג דיה ּךֵריִצְק"לעֶו ךציק"לע יִּ

 לָמְרַּכַהןִמ | ליֵגְו הָחְמׂש ףסָאְגְוי
 עַעֹרְי יאָל ןּגְרידאְל םיִמְרָּכַבּו
 :"יִּתַּבָשַה דַדיַה יִּדָרּדַה ףרדידאל םיבקיּב ןיי

 ּוִמֲהָי רוַָּּכִּכ בָאֹומְל יִעָמ ןָּכדלַעְי
 :ׂשְרָח ריִקָל יִּבְרְקְ

 הַָמְּבַה-לַע בָאֹומ יהָאְלַנדיִּכ הָאְרְנְזיִכ הָיָחְוי
 ס :לֶכּי אלו ללפתהל שקד אָבּו

 הָוהְי רָּבַּר הָּתַעְו+ :זֶאַמ בָאֹומ- לֶא הָוהְי רַבִּד רֶׁשֲא רָבָּדַה הוי
 ןֹומָהָה לָכְּב בָאֹומ דוָבָּ הקנו ריִכָש ינָשְּ םיִנָש שֶלֶשְּ מאל

 5 = :ריבכ אול רעְזמ טעֶמ ראשו בה
 קֶׂשָמַּד אָשַמי 17

 :הָלְפַמ עמ הָתְיָהְו ריעמ רֶסּומ קָשָמִד הֶּגַה
 4 *1 6 636 באומ יַחְּדְנ ( = םיִחְּדִנ) | *? וגפ דע | <1ץמח | 7

add )m 65( | 7 * cf 15,2 | * Jer 48,31 WN, sicדרש | 1 םיָסָמֹר | 5 == 84  
ca 60MSS Edd Vrsגה | 9 1 ךינרא | 10 *  velּוגָה  euam C(6?),; 1 | cI 

cf 0 | 12 =?אלו | * ₪ 41 | <1 6 6 תָּׁשָה | זז |? תֶׂשָרֲח 2 255 ׁשֶדָח,  



 574 היעשי 17,2182

 מ זיא ּוצְבְרְו הָניִיְהִּת םיִרְרַעְק ירערע יַרְעי תֹוָבָזע
 ַא רָאׁשּו קשִמּמ הָבְלממּ םִיַרְפֶאַמ רְצֶבַמ תַּבָשְנְו

 פ | = :תַָאְבְצ הָזהְי םֶאנ יו לֵארְשִיגְּב דובְככ
 :הֶזְרי רָׂשְּב ןמְׁשַמּו בֵקְעַי דָבְּכ לִי אּוהַה םִיַּב הָיָה
 רצה םיִלָּבש ּועְרְזּו הָמְק ריצק ףסָאְּכ היָהְו

 :םיִאָפְר קָמעְּב םיִלָּבַׁש טקלֶמַּכ הָיָהְ
 תיז ףָקנְּכ תללָע ּוָּ"רַאְׁשִנְוֿ

 ריִמָא ׁשֹאָרְּב םיִרְגְרַג השלש םִיְנָש
 :לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא הָוהְיְדםְאְנ היפ ָהיֶפַעְסַּבי הָׁשְמֲח הָעְּבְרַא

 והָניִאְרְּת לֵאָרְׂשִי שוָדְקלֶא ויִניִעְו ּוהשע-לַעסַדֶאַה הָעְׁשִי אּוהה םִיַּב
 ויָדָי הׂשעמ תּוחְּבְזמַהד -לֶא הַעְׁשִי אלו

 :םיִנָּמַחָהְו םיִרָשַאָהְו האר אל יָתֹעְּבְא ּושַע רֶׁשֲאַ

 ּובְוָע רֶׁשֲא רימָאהְו שרה תבוזעכ' 'עָמ יִרָעּוְיָהְי אּוהַה םויַּבפ
 :הָמְמְׁש הָתְיָהְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יִנְּפַמ

 תְרָכְז אֵל ּךנְעַמ רִצְו ךעָשְנ יהלֶא ּתַחַכָש כי
 :ּונעָרְזת רֶז תַרָמְזּו םיִנָמַעַנ יִעְטִנ עט ןכ-לַע

 יִחיִרְפַּת ְךְעֶרז רֶקְּבַבּו ינַשָנׂשְת ְֲעֶמנ םיְּביי
 פ שנא בָאְכּו 'הָלֲחנ סיב ריצָק ידנ

 ןּויִמַהְי םימָי תוָמָהַּכ םיִּבַר םיִמע ןומָה יוהי
 :ןּואָשַי םיִריֵּבַּכ םִיַמ ןוָאְׁשִּכ םיִּמֲאְל ןֹוָאְׁשּו

 קֲחְרַמִמ םֶגְו ֹוְב רעֶנְו ןואָׁשִי 'םיִּבַר םימ ןואָשַּכ םיַמֲאְלי
 :הָפּוס ינפל לגלנֶכּו .חּורדיִנְפְל יםיִרָה ץֶמָּכ ףּדרְו

 ינניִא רֶקּב םֶרָטְּב הָקָלַב הָּגַהְו בֶרָע תַעְלי
 סם ניב לרוגו 'ניסוש קֶלַח הז

 :שּוכדירהנל רֶבֲעַמ רֶׁשֲא םִיְפְנְּכ לַצְלצ ץֶרָא יוקי 8
 םִיַמיִנָּפלַע אָמגיִלְכְבּו םיריצ םִיַּב חלשה
 טרומּו ָךָשֶמִמ יזּגלֶא םילק םיִכֲאְלַמ וכל
 הָסּובָמּו וק"וק יוָּג הָאְלֶהְו אּוָהְְוִמ אָרֹונ םעלָא

 2 1 cf) 6 6% ד. (aiibve דע"ידע ָהיֶרֲע | 5 1 רצק | 6 1 'פה יִפְעְסִּב |= 6
oi Auop- aréAtrovא vק6חסpתובגזע ְךִיַרֲע | *ל 16 6 ירמָאָחְו יִּוחַה תב (8צ ז 

 paior kal oi Evaiot ['זע 'א >6)) | 0 Y(6) םיִנָמֲאָנ (אל) | זז *1 דָנ | *1? הָלֲחַמְ
20MSS Vrs(םירז) | 14 *  dl mtr cs (°° >8MSS 3) | 5 6 Aucudovrwv13 ל  

 '§{ || ל nonn MSS ּונָס-- et ּונָז-- tra‘) [ל dittogr) | Cp 18, 2 K וקְוק
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 ץֶרֲא יגְכָשו לבת יֵבְׁשְילְּכי וצר םיִרָהְנ ִאְזְבירְׁשַא
 ס ועָמְׁשִּת רָפוש ַעְקְתַכְו ּואְרַּת םיִרָה סָנאשְנְּ

 יָנֹוכְמְב הָטיְּבַאָו יהָטוָקְׁשִא ילַא הָוהְי רַמָא הכ יִּכּ
 :רִיִצָק 'םֶחְּב לַט בעְּכ רֹואיִלֲע תַצ םֶחְּכ
 הָצְנ הָיְהְי לָמֹג רָסָבּו חרָּפםֶתְּכ ריִצְק ינפְל"וכ

 :זַתָה ריִסַה תֹוׁשיִטְּגַה-תֶאְ תֹורֲמְזַמַּב םיִלְזְלְנַה תַרָכְו
 ץֶרֲאָה תַמָהְבְלְו םיִרָה טיעל ְָּי בעי
 פ  פָרֶחָת ויִלָע ץֶרֶאָה תַמַהְּבלְכְ טיַעָה לע ץקְ

 אָרֹונ םעַמּו טְרּומּ ּךַשְמִמ "םע תֹואָבְצ הוהיל יש-לבוי איִהַה תַעָּבל

 -לֶא וצְרא םיִרָהְג ּואְזְּב רֶׁשֲא הָסּובְמּו 'רקְוקוי הלה אּוָהְִֶמ
 פ | ןיִצרַה תֹואָבְצ הָוהי"םש םווְקִמ

 םִיָרְצִמ אָשַמי 9
 םִיַרְצִמ אָבּו לק בע-לע בכר הָוהְי הָּגַה
 :וָּבְרְקְּב סמָי םִיָרְצִמ בבלּו ויִנָּפִמ םִיַרְצִמ יִליִלֶא ּועְנְו
 ויחָאְּב שיא ָמֲחלְגְו םיִרצְמְּב םִיַּרְצִמ יִּתְכַסְכְסְו
 :הָבְלִמַמְּב הָכְלַמַמ ריִעָּב ריע ּוהֲעְרְּב שיָאְ
 עלבא ֹוִתָצעו ֹוּבְרַקִּב םִיֹרְצַמ"ַחּוְר הָקָבָנו

 :םיִנעְדיַה-לֶאְו תֹובאָה"לֶאְו םיִטֲאָה"לֲאְו םיִליִלֲאָה" לא ּושרֶדְ

 הֵׁשְק םיִנדַא ךיִּב | םִיְֹצִמ"תֶא ייִּתְרַכִסְו
 :תֹוִאָבִצ הָוהְי 'ןודְאַה םָאְנ םָבילְׁשִמִי זע ְּךֶלַמּו

 :שַבִיְו בֶרְחָי רָהְנְו םִיַהַמ םִיַמותְׁשַנְו
 ירּוצְמ ירא ּובְרֶחְ ללה תחָהְנ *ּוחיִנֶזָאַהְופ

 רואי יִפדלע -רואיזלע תֹוָרֲעיל :ּולמק ףּוסְו הָנָק
 :ּונְניִאְו ףַּרנׁ שבי רֹואְי עֶרֶזִמ לכו
 הָּכַח רוָאְיב יִביִלָשַמלָּ ּולָבֲאְו םיִניַּדַה ּונָאְול

 ּלְלְמֲא םיַמדיִנָּפְִלַע תֶרָמְכַמ יִשְרַפּו

 :"יָרּוח םיִנְרְֲו יתוקירָש םיִּתְׁשִפ יִדָבְע ושבו
 :שָפְניִמְנַא 'רֶכָש יִשָע-לָּכ .םיִאְּכִדְמ ִהיֵתֹתָׁש ּויָקְויי

 4 * QMS הָטק--, א הָטּוק-- || * 122155 648 D3 | 7*1c 69 םִעַמְו ל 4
 0 2 | כ 10, 3 5 0 (הָכֹבָנו?) | 4 * 1 ₪ cf Ez( 30,12) יִּתְרַכָמּו ||

 >6 | 6 ו ךַהְו | * 17 'ציִמ יו 'צָמ | 7 = | ּוחֶאלָּכ ׁשֵבֲעְו שו קֶרָידלָּכ רבע
 9%7|46 aia םיתשפ) 61 פט | * 1 ? ורוח (6 טסססש) | זס * 1 ָהיֶתש
 cf 65** (épratéuevot) 63%55 (סו06ןג6עסו 6016) 6 | "1 ?רֶכָש )63 רֶכָש [20001]).
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 הָרֲעְבִנ הצע הֹׂעְרפ צי יֵמְכַח ןעצ יִרָש םיִלוֲאְַאי
 :םֶדָק"יכְלַמְּב ינֲא םיִמְכֲחְִּב העְרַפלֶא ּוָרְמאִּת יא

 ּךל אָנ ּודיֵּנִיְו ְּךיַמְכֲח אֹּופֲא םִיַאי
 :םיָרְצַמדלַע תֹואָבְצ הָוהְי ץַעָהַמ ּועְריו
 ףג ירָש ּואְׁשִנ ןעצ יִרָש ולָאוני

 :ָהיֶמְבְש ית םִיָרְצִמ-תֶא 'ּועְתַה
 םיִעְוע חּוְר ּהָּבְרְקִּב ךִסֶמ הָוהְייי

 :ֹוָיִקְּב רוָּבַש תֹועְּתַהְּכ ּוהָשַעַמְ" לָכְּ םִיֹרְצַמ-תֶא ּוָעְתַהְו
 הָּפַּכ בָנֶזְו שאְר הׂשעי רשא | הָשַעַמ םִיַרְצַמְל הָיָה

 :ןמְגַאְ
 די תַפּונִּת יִנָּפִמ דַחְּפּוו דַרָחְו םיִשְּנַּכ םִיַרְצִמ הָיְהְי אּוהַה םִויַּביֿפ
 םִיָרָצְמְל הָדּוהְי תַמְדַא הָתְָהְו :ויָלע ףינַמ אּוהְד -רָשַא תֹואָבְצ הָוהְי
 תֹואָבְצ הֹוהְי תצע יִנָּפִמ דָחְפִ ויל ּהָתֹא ריי רֶׁשֲא לכ אָגְחְל
 ץֶרָאְּב םיִרָע שָמָח ּויָהָי אּוהַה םִיַּביפ = :ויִלָע ץעוי אּוהְררַשַא
 סְרֶהַה ריע תֹוָאָבִ הוחל תֹועְבְשִנְו כ תַפָש ּתורְּבדְמ םִיצִמ

 תֹואָבְצ הוה רעל תו הַהְו :הוהיל הלבה ה הָבֵצַמּו םִיָרצִמ
 עישומ םהל חלשיו םיִצחְל יִנָּפִמ הָוהְילֶא ּוָקעצְייּכ םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב
 םִייַּב הָוהְי-תֶא םִיָרְצִמ ּועְדָיְו םיִבְצָמל הָוהְי עדֹונוי :םִליִצָהו ברו

 הָוהְי ףגנְו=י :ומלש הוה רֶדגורְדנו הָחנּו חבז ְּבָעְו אה
 ס :םָאָפְרּו םֶהָל רֶתְעְנְו הָוהְיידע ּובָשְו אֹוָפָרְו ףָנָנ םִיָרָצִמתֶא
 םִיַרְצַמְּב רּוׁשֲאאָבּו הְרּושַא םִיֹרְצמִמ הָלְסִמ הָיָהִּת אּוּהַה םִּבנ
 הָיַהְי אוהַה םיַּב< ס :רוׁשֲא-תֶא םִיָרְצִמ ּוָדְבַעְו רִּׁשֲאְּב םִיָרצַמּו
 רשאי :ץֶרֶאְה בֶרָקְּב הָכְרְּב רּושַאְלּו .םִיָרְצמַל הישיש לַארׂשי
 רושא ידי הׂשֲעמּו םִיֹצִמ יִמַע ּורְּב רָמאל תֹואָבְצ הֹוהְי כרב
 5 :לֵאָרׂשִ יִתְלֲחנְו

 רּושא למ ןוגְרס ותא חשב הֶדּוְׁשַא ןְּתְרַת אָּב תֹנְשִּבי 20
 -ןְב ּוהָיְעָשְי יב הוהְי רָּבַּד איהה תַעְּב* ּהָדָּכְלִַו דֹּוְׁשַאְּב םֶחָלי
 ךלנַ לעַמ ץלחת לעג ד ְךיֵנְתָמ לעַמ קשה ז ָתֲחַּתַפּו דל רמאל ץומָא

ca 151155 5הו | 6 56 תַנָּפ | 18 ' pl MSS]Vrsז2 669 עדי | 13 * ' 
AO (cfs?) 8 = 48 |דָסַח?;  = aced[fAiov](ףגוסט) 93 סֶרָמַהא 6 קצה 6**  

20 pזps ברו | 24 trsp ? post הכרב | 25 6 ּהָכַרַּב | Cp 20, 1 AO Zapaywv; 8 

 ךיִלעְנו)  (partim etiam anteaךיֶלְגר  | 2 33MSS Vrsןוגרס
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 ְךְלֶה רֶׁשֲאּכ הֹוהְירָמאַָוג  פ  ::ףֲחיְו םֹורְע ְּךִלֶה ןּכ שעו
 -לַעְו םִָרְצִמ"-לַע תַפֹומּו תֹוֲא םיִנָש שָלֶש ףָחָיְו םוָרְע ּוהְיעׁשי יָרְבַע
 םיִרָעְנ שּּכ תּולְנדתֶאְו םִַרְצִמ יִּבָשתֶא רּושַאְּדְלִמ גָהָני ןְּבי ׁשְּּכ
 שּוּכָמ ּושְבְו וּתַחְו5 :יםיָרְצִמ תורע" תַש "יפּושחו ףַחָיַו םּוָרָע םיִנְקְזּו
 :אּוהַה םֹויַּבי הֶּזַה יִאָה בשי רַמֲא :םָּתְרַאְפַּת םִיַרְצמְדְוִמּו םֶטְּבַמ

 רּושא ךלמ יִנָּפִמ לצְגהְל הָּרְזְעְל םָש ּונְסנ רֶׁשֲא ּונָמְּבַמ הָכ"הּגַה

 םי"רַּבְדִמ אָשַמי 1 פ | ּּונָחְנִא טֶלְמִנ ךיִאְו
 ףולחל בנגב תווָפּוְּ
 :הָאָרֹונ ץֶרָאמ אָּב רּבְדִמִמ
 יִלירַנְה הָשָק תֶוֲח*

 ,דדושו דָדושַהְו דגֹוּבודגוּבַה

 ידָמ ירּוצ | םֶליִע יֵלֲע
 :יִּתַבְשַה ּהָתָחְנַאלָּ

 הָלָחְלַח יֵנָתָמ ּואְלְמ ןפ"לעי
 הָדְלּוי יֵריִצַּכ יִנּוזְחַא םיִריִצ
 :תואְרַמ יִּתְלַהְבְנ עמָשמ יתיועב

 יִנְתָתעַּב תּוצָלַפ יבָבל הַעָּתּצ

 :הָדְרִחל יל םָש .יֵקְׁשַח ףשנ תא
 הָתָש לֹוכָא תיִפְצַה הָפְצ ןֵחְלׁשַה ּךְרע

 ס :ןנְמ ּוחָשְמ םיִרָׂשַה ּומּוק
 ינדַא לא רַמָא הָכ 6
 :דיִּגְי הֶאְרִי רֶׁשֲא יהַפצִמַה דמעה דל

 םיִׁשְרְפ דָמָצ בֶּכְר הָאָרט
 לֵמְּג בָכָר רֹוָמֲח בָכָר
 :בָׁשְקבַר בָשֶמ ביִׁשְקַהְו

 ינֹדֲא הָפְצִמ"לע | הָיְרַא אָרָקּוי
 םֶמֹוי דיִמָּת דַמֹע יֵכֹנֲא
 :תֹוְליִלַהלְּכ בָצַנ יִכְנָא יִּתְרַמְׁשִמ-לַעֶו
 םיֶׁשְרְפ דָמֶצ ׁשיִא בֶכָר אָב ָהֶז"הָנַהְו

 lprb*4 יִפ-- || °° ,prb add(nw <6( | 6 ** >6°(&) | Cp 2r ד >1;6? םירבדמ |
 2 sic M )ה raph); 1 ₪ Nn + יִת--? | 5 8 מו prps ;(© sic etiam) שמ
 Ex) 12,21( | 6 *= pזקs הָּפַצִמ הדמַע; | 4 || 8 1 ₪ הָאֹרָה; ג הָאְרֶא !ve הָאְר.



 578 היעשי 22,7—21,10

 לָבֶּב הָלְפָנ הָלְפָנ רַמאיַו ןעינ
 :ץֶרָאל רֵּבְׁש היֵהלֲא יִליסֶּפִלָכְו

 יִגְרגְְבּו יִתָשְדָמיפ
 תֹוָאָבִצ הָוהְי תֶאַמ יִּתְעַמְׁש רֶׁשֲא
 פ | ּוםָכָל יִּתְְּגַה לאָרְִׂי יהלֶא

 ריִעָשַמ ארק יִלֶא הָמּוד אָשַמיי
 :לילמדהמ רָמש הָליִלָמהַמ מש

 הָליְל"םַנְו רקב אָתֶא רָמש רַמָאַ
 פ | ּויָתַא ּובָש ּויָעָּב ןּויָעְבּתִִא

 :םיִנָדְּד תוָחְרֶא ּוניִלָת יִּבָרָעַּב רַעְיִּב יִבָרָעַּב אָשַמ

 םִימ ּויָתַה אָמְצ תאְְקְליי
 :דדנ ומ וָמָחְלְּב אָמיִּת ץֶרֶא יֵבְׁשְ

 הָׁשּוטְנ בֶרָחי ינֶפִמ ּודָדְנ תּוָבְרִח יִנָּפְמִדיִכי5
 ס :הָמָחָלִמ דָבְכ יִנָפִמּו הָכּורְד תָשָק יֵנְפִמּו

 ל הָלָכְו ריִכָש יִנְׁשְּכ הָנַׁש דֹוֲעְּב יֵלֲא ינֹדֲא רַמָא הָכדיִּב

 5 איג שמי 22 פ רב לאש
 :תֹוננַל ּךְלְּכ תיָלָעְיְּכ אֹוֿפַא ּךֶלְהַמ
 הֶזיִלע הָיְרְק היִמֹּוה ריֵע הָאְלְמותֹואְׁשְּת
 :הָמְחלִמ יתִמ אלו בֶרַמ"יִלְלַ אל לח
 רפא תשְקמ דחי* ּודָדְנ ךיגיִצק-לכ
 :ּותָרְּב קוָחְרִמ וּדְחִי ָּרָסִא "יאְַמְלָּ
 יִכּבַּב רַרָמֲא יִּנִמ ועַש יִּתְרמֶא ןְּלַעי

 :יִמַעְִתְּב רש" לע ינמֲחנְל ּוציִאָּת"לַא
 תֹואָבְצ הָוהְי ינדאל הָכּובְמּו הָסּובְמּו הָמּוהְמ םוי כ

 :רֶהָהלֶא עושו רֶק רֶקְרְקְמ ןוָיָזח וגְּ
 םיִשְרּפ םֶדֶא בֶכָרְּב הָּפְׁשַא אָשְנ םֶליעו

 ּךיקְמִעְ-רַחְּבִמ יקְיְנז :ןגְמ הָרְע ריקו
 :הָרְעְׁשַה ּותְׁש תַש םיִשְרֶפַהְו בֶכָר ּואְלַמ

 זז 6 .r יופסטגס(6 | 13 *°<6 | ל Vrs בֶרְעַּב; 14 | 14 1 6 Vrs ומְדק |
pr Iיאסר, velּורָס  frtחא; 1 DI6 ס\מפ6< תשק) תַשק ( Cp 22, 3 *° prps 

(frt rectius) trsp 3aa et 3bB || ° ] prb (cf 6) ךַציִמַא-לכ | 5 trsp huc , (nonn 

vb add?)|| 6 gl ? (prps ;(לע םֶרֲא בֵכרו 1 ₪ 6 roMSS פו' (cf E+ 1By)). 

mp = apr tog: A Ase 0 apt 2 
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 :רַעַיַה תיִּב קָשָנלֶא אּוהַה םִייַּב טָּבַתַו הָדּוהְי ְךֶסֶמ תֶא לני
 הָכְרְּבַה יַמ תא ּוצָּבְקְּתַו ּובָרְדיִּכ םֶתיִאְר דךנָד"ריע יעיִקְּב תֶאְופ
 רֶצְבל םיִּתְּבַה ּוצְתִּתַו םָּתְרַפְס םֶלָשּורְי יִּתְּב-תֶאְופ :הָנֹוּתְחַּתַה
 הָנָשִיַה הָכְרּבַה ימל םִיֹמֲחַה ןיִּב םֶתיִשַע הָוְקַמּויי :הָמּוחַה

 :םֶתיִאְר אֵל קּומְרמ ּהָרציְו ָהיֵשע-לֶא םֶּתְמַּבַה אָלְ
 אּוָהַה םִיַּב תֹוֲאָבְצ הָוהְי יָגֹרֲא אָרְקיַויי

 :קָׂש ָנֲחלְו הָחְרקּה דֿפְסַמְּו יֵכְבְל
 ןאצ טַחְשְו ֶקְּבוגְרְה הָחָמִׂשְו ןוָשָשו הֶּגַהְו

 :תּוָמְג רֶחְמ יִכ ותָשְו לוכָא ו תֹוָתָׁשְו רָשְּב לָכֲא
 ןּותְמְּת"רע סֶכָל הזה ןיִעָה רפְכְידַא תֹוָאָבְצ הָוהְי יִנְְִב הָלְְְויי

 פ | ?תוָאְבָ הָוהְי יָנֹדֲא רָמָא
 תואבצ הָוהְי "ינדַא רָמָא הָּכיפ

 :תִיָּבַה-לַע רֶׁשֲא 'אָנְבָשלַע הו ןכסַהלא אבל
 רֶבָק הפ ךל ּתְבְצָחדיִּכ הפ ךל יִמּו הפ ָךְלהַמ<

 :ול ןְבְׁשִמ על יקקח ורְבק םּורָמ יִבְצְח
 :הטע ְּךֶמֹעַו ירָבְג הָלָטְלַטי ךְלֶמְלַטְמ הָוהְי הֵּנָהיל

 םִיָנְ; תָּכֲתַר ץֶרָאלָא רּוְּכ | הָּפִַצ ֶפְנֶצי ףֹונָציי
 :ףינדא תיֵּב ןֹולְק ְּךֶהובְּכ תֹובְּכְרִמ הָמָשְו תּומָת הָּמַׁ

 :ךֶסרהְי הדמעממו ךְבְצמִמ ְּךיתְפַרֲהַופ
 :ּוהיקְלִחְְְּב םיִקְיְלֵאְל יִּדְבַעְל יִתאָרְקְו אּוְהַה םִיַּב הָיָהְוִ
 ֹודִיּב ןֵּתֶא ל ּונקזחא ךֶטְנְבַאְו ְּךָתְנתְּכ ויִּתְשַּבְלַהְיי

 :הָדּוהְי תיִבְלּו םַלָשּוְרְי בֵׁשֹוְל באל הָיָהְו
 רגס ןיאו חַתְפּו .וָמְכָשדלַע דֶנְדיתיֵּב חָּתְּפַמ תתנו

 9% wnyes :יָבָא - דובכ אפל הָיִהְו
 ןַטָּקַה יֵלְּכ לכ תֹועיִפְצַהְו םיִאָצֲאּצַה ויבָאתיָּב רּובכ לכ
 :םיִלְבַּנַה לכל דַעְו תֹונְנֲאָה לכַמ

 ןָמָאְג םֹוָקְמְּב הָעּוקְּפַה רֵַתיַה שּומְּת תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ אּוהַה םויב5
 פ | ורְּבִּד הָוהְייִּכ היַלֲע- רֶׁשֲא אָשַּמַה תַרְכַנְו הלֹפְנְו הָעְּנַנְו

>2MSS 68 || * 6£ Somnas 0 Sobnas; 1זז >6*%) | 14 -* >6%) | 15 *  
 ש-לֶא 160 ? trsp ante isa a1 לַטְלַט et trsp’ ad (inf) הוהי |

 19 59 ָהָא.



 580 היעשי 15—23,1

 'תִיַּבִמ דדְׁשייִּכ יׁשיִׁשְרַּת תּונָאוּוליִליַה רֶצ אָשַמי 3
 :ֹומָל"הָלְנִנ םיִּתַּכ ץֶרָאַמ אֹוּבִמ

 ןוָדיִצ רחס יִא יִבָשְו "ומדי
 'םיָּבַר םִיָמְבּוי ִּּואְלִמ" םִי רבע
 :םִיג רחְס ייהְּתַו ּהָתאּוְבִּת רואי ריצק רחש עֶרז
 יִתְדלְדאָלְו יִתְלַחאל רמאל םָיַה זוַעָמ" םִירַמָאדיִּכ ןודיצ ישוב

 :תולותב ימיות יְִלִנ אלו
 רצ עַמָשְּכ ּוליָחְי םִָרְַמָל עמָש-רָשאְּ

 :יִא יֵבְׁשי :ּוליִלִיִה הָשיִשְרִת ּוְְבעַ
 הָתְמְדִק םֶדְיִמיִמ  הָזיִלע םֶבָל תאזהד
 :רּונָל קּוָחְרִמ ָהיֶלְנַר ולב
 הָריִטַעַמַה רֶצְדלַע תאז ץַעְנ ימי

 :ץֶרֲאיִּדַּבְכְנ ָהיֶנָעְנִּכ םיִרָש ָהיִרֲחֹפ רֶׁשֲא
 אָ לְלַחל ּהָצֲעְי תֹוֲאָבְצ הוה
 :ץֶרָאיּדבכִנלְכ יֵלכָהְל בצלב

 :דֹוע 'תוָמ ןיא ׁשיִׁשְרַּת-תַּב 'רָאּכ ְּךְִרַא יָרָבעי
 תֹוָכְלְמַמ זיָנְרַה םִיַה-לַע הָטְנ ֹודְיי

 :ָהינֹוֲעמ דָמְׁשִל ןענְכ"לָא הָוצ הָוהְי
 זולעל דוע  יִפיִסּותדאְל רַמַאיִוי

 'ןודיִצתּב | תֶּותְּב הָקׁשֲעְמה
 :ךְל ַחּונידאְל םש"םּנ יִרבַע יִמּוק 'םייִּתּכ

 ומיקַה םִייצְל הָדְסְו 'רּושא הָיָה אָל םֶעֶה הז יםידִשּכ ץֶרֶ היי
 :הָלְּפַמְל ּהָמָש ָהיִתֹונַמְרַא ּורְרֹוע ריניחַב

 ספ :ןָבוִעַמ דָּבְש יִּכ שיש תוינָא ליִליָה +
 ץקמ דָחֶא ךלמ יִמיִּכ הָנֶש םיִעְבְש רצ תַחְּבשַנְו אּוהַה םִיַּב הָיָה

 :הָנּוזה תָריִשְּכ רצ הָיָה הָנָש םיִעָבְ
cf 4 0 cf 6) |ל 6 ו ןֶבְּועֶמ  | Cp 23, 1 * 6 Kapxnddvos % Carthaginis 

 = 1187 vel ּומְדְנ | = 1 ft :םיבר םימּב וָכָאְלַמ (טפק :) || 3 ** קזקפ 1ריצק
|6cfr | 8 prps5 ןעֶמְׁשי  | gloss) | 4 °° addיהתו  etהתאובת (רואי 6[  

 הָרָטעֶמַה | 9 * 12 ןואָּב | *-* 1? invers )41 2( | זס * 1 ₪ 6 6 יִדְבַע | * 4 6
KD, 014155 ןויִצ, 1 4 || *  ca6( | זז 1 ָהיִנְעָמ | 12 *  fit rnp (cf6 | < 1  

(Vrs = 41) |םיּיִתָּכ  velםיִנָעַנְּכ  vs 13 dub; frt crrp || 13 * orig?םיִּתָּכ |  
 ל trsp ? huc ' (vb 'שא 'ה אל (?add || < א ויָניִחְבה 0 ויָנּוחֹב.



21,16-- 6 JESAIA 581 

 הָחְּכְׁשִנ הָנֹוז ריִע יִּבְס רֶּטַכ יִתְקי
 :יִרָבְּנִת ןעַמְל ריֵׁשהִּבְרַה ןגנ יִביִטיַה

 הָנִנְתֶאְל הָבְׁשְו רצ-תֶא הָוהְי דָמפִי הָנָׁש םיִעְבַׁש ומ הָיָה
 ּהֶּרחַפ הָיָהְו :הָמְראָה ינּפ"לַע ץֶרֶאְה תֹוכְלִמַמ לָּכ-תֶא הָתְנָוְו
 הָוהְי ינפל םיִבָשיל יִּכ מָתַי אָלְו רַצֶאְי אל הוהיֵל ׁשֶדָק ּהָננְתֶאְו
 פ  :קיִתָע הסמל העבְׂשל לֶכֲאָל ּהָרְחַס הָיָהְי

 ָהיֶנָּפ הָּיֲעְו .הָקָלְּּ ץֶרָאָה קקוב הָוהְי הגְהי 4
 :וָב 'אָשנ| וינדאּכ דָבָעּכ ןֵהֹּכַּכ םֶעָכ הָיָהְוי :ָהיִבְש ץיִפהו
 רֶׁשֲאּכ הָשנַּ :הָולָּ הֶוְלַמּ רָכומַּכ הָנוקַּכ ּהָּתְרְבְּנַּכ הָחְּפׁשַּכ
 :הּזַה רֶבְּדַהתֶא' רֶבּד הוהייְּכ זוּבִתּוזוְּבַהְ ץֶרָאָה | קיִּבּתו קוָּבַה
 :ץֶרָאָהְ םע יֵםורְמ לְלְמֲא לבת הלב יהֶלְלַמא ץֶרָאָה "הֶלְבַנ הָלְבֲאּי
 ּורַפַה יקח ּופְלֲח תרות ּוָרְֲעייּכ היבש תַחְּת הָפְנַח ץֶרֶאָהו5
 :םֶלוע תיִרְּב ָּב יֵבׁשי ומָשִאִיו ץֶרָא הלָבֲא הָלֶא "לע

 :רַעזִמ ׁשֹונֲא רֶאָשְִנְו ץֶרֶא יִבָשְי ּורֲּח ןָּכְדלע
 :בליחְמׂש לכ ּוחְנָאְנ ןַפָנ" הֶלְלְמִא ׁשֹוריִּת לַבָא

 םיזילע ןוֵאׁש לָרָח .םיִפָת שוָשִמ תש
 :רונָּכ שושְמ תַבָׁש
 :ויִתשָל רַכְש רמי  ןיְנּותְשִי אָל ריִשָּבְ
 :אֹוְּבִמ תַיַּב" -לָּ רַגְס ּוהְּתתִיְרק הָרּבְׁשְנוס
 הָחַמׂשלְּכ ּהָבְרָע תֹוצּוחּב ןייה"לע הָחְוצִ

 :ץֶרָאַה ׁשּוָשִמ הָל
 :רַעָשתַּכְי הָיִאְשּו הָמש ריִעָּב רֶאְשַניי

 םיִמַעָה ךותְּב ץֶרֲאָה בֶרָקְּב הָיָה הָכ כ
 :ריִצָב הָלְּכיסַא תֶלכְעְּכ תִיז ףנְּ

 הָוהְי ןֹואְנִּב ּונְרָי םָכֹוק ּאְׂשִי הָּמָהיי
 הָוהְי ּודְּבַּכ םיִרֵאָּב ןּכ-לעיפ | םִיִמ ּוֵלֲהָצ
 : :לֶאְרְשי יִהְלֶא הָזהְי םש םִיַה ייאְּב

 קיל יִבְצ ּנָעַמָש תרז ץֶראָה ףֹנָּכִמיפ
NWS) | 3 * trspהָשנ )8  mlt MSS Eddל  [ Cp24,2°°?add17 1ה-- |  

Ding, cf 18 6 21 |םע  prpsל  | dl (mtr cs) | 4 * dl (mtr cs)ץראה || °°  huc 

 5 add? | 6 6 rrwyxoi édovrai (= Al, cf arab ירח deminutus fuit; al ּול)]

in 12 al habet41 | 12 8 רֶא--; 6  prb636) הָרְבָע 1  prps (cf9 6 ושב | זז  
cf 6: 1 4.הוהי || 15 קזקפ םייִאָּב  trsp : post13 9 תלל- | 14 ?  | text 



 582 היעשי 25,7—24,17

 ּודְנְּב םיֶדגְּב יל יּוָא יִליִזָר ילדי רָמאָו
 :ּודְנְּב םיִדְנּוּב דָנְבּ

 :ץֶרֶאָה בשוי יל חַפְו תַחַפְו דַחַּפיל
 ַּפַה-לֲא לפי דַחַּפַה ילוקמ סָּנַה הָיָהְויפ

 חַּפַּ דל תַחַּפַה יִּדּוְּתִמ הֶלועהו
 :ץֶרֶא יִדְסּומ ושעריו ּוחְתְפָנ םֹורָּמַמ "תוָּבְרַאיִּ

 הָמָטּוְמְתֶה טֹומ 'ץֶרֶא הְרְרוָּפְתִה רּּפ 'ץֶרָאָה הָעַעְרְתְה יהָעְרו
 :ץרא הָנּולַמּ הֶדְרוְנְתֶהְו רֹוּכְׁשַּכ ץֶרֶא ַעּונָּת עוני

 פס :םק ףיסותהאלו הָלְפַנו ּהָעֶשּפ יל דבָכְו
 םֹורָמּב םוְרָמַה אָבְצ-לַע הָוהְי ד דק אּוהַה םִויַּב הָיָהְוי

 הַֿפַסַא ּוָּסִאְו>> :הָמָרֲאָה-לע הָמְרַאָה יכְלמ-לעֶ
 :ּודְקַפִי םיִמָי בָרֵמּו רגְסַמ"לע וָרָגְסְו רובדלע ריּסַא

 תֹואָבְצ הָוהְי למי הָמחַה הָשובּו הָנְבְלַה ּהָרְפָחְו

 5 = דוב נז דָגנְו םֶָשריִּו ןויצ רַהְּ
 ךֶמַש הָדֹוא ממרא הָּתַא יַהְלֶא הָוהְיי 5

 :ןֶמִא הָנּוִמֲא קֶחְרַמ תֹוצע אָלַּפ ָתיִשָע יִּכ
 הלּפמל הָרּוצְב הָיְרִק לָנל ריִעַמ תמש יֵּב>

 :הָנְּבִי אֶל םֶלועְל ריִעָמ "םיִרָז ןומְרא

 :ףּואְריִי םיִציִרָע םיג תירק זָע"םע ָּדְּבַכְי ןָכ"לַע
 ולרב ןויְבָאָל זועָמ לּדל וועָמ תיוָהיִכ

 בֶרחַמ לצ םֶרָנִמ הָסֶחַמ"
 ןֹויצְּב בֶרְָּ * :'ריק םֶרנְכ םיִציִרֲע חור יִ
 בָע לַצָּב בֶרָח כמ 'םיִרז ןואש
 פ "הנע םיִציִרֲע ריַמְז

 הנה רָב םיִמעָהלְכְל .תּואְבְצ הָוהְי הש
 םִיָחִמְמ םיִנָמְׁש םיִרְמְׁש הָּתְׁשִמ םיִנָמְׁש הָּתְׁשִמ
 טולַה וטְלַהינְפ הּנַה רֶהְּב עלְבּוז :םיִקָקְִמ םיִרְמׁש
 : :םִיֹוּגַה"לְּהלע הָכּוסְּנַה הָכַּסַּמַהְו םיִמַעָהלֶּכדלַע

 18 * pro לוק ins ? * || מet IN 6 Jer 48,445 JB et j םיִמָשה | זָפ *1 ער
(cf 33,4) | Cp 25,ריִּסַאָה  tunץרא | 22 1 ףֶסא ₪  etץראה  (dittogr) | * dl 

cf Vrs || * 6 6068 DT | 3 exc vb nonn (vel? dl2 *] ריִעָה (צש ? זועָמ)  

 תירק) | 4/5 *= add | * 1 רק | < 6 םידז ₪ ₪ 'ז ןואָּג כזס 'ז 'ש) || % 1 'ִּת |
cf 15 110.םיִאָחֹמֹמ || 7 1 טולה  QMSS6  

 "הוטו
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JESAIA 53324  

 חַצְנָל תֶוָּמַה עלּב*
 םיִנפ"לְּכ לעַמ הָעְמְּד הָוהְי ינֹדֲא הָחְמּו
 ס | רָּבִּד הָוהְייִּכ ץֶרָאְה"לכ לעֶמ ריִסָי .ומַע תּפְרַחְו
 ּונָעיִשויְו יול ּניִנְק ֶזי ּוניֵהלֲא הָּנַה אּוהַה םִיַּב רַמָאְו
 :ֹותָעּוׁשיִּב הָחַמְשנְ הָליִגְנ ול ּוניוק הָוהְי הז

 ויְּתְחַּת יבָאומ שוָדְנְו הָּנַה רָהָּב הָוהְידדִ תות
 ובְְקְּב ֹויָדָי שרפּויי :הָנַמְדִמ "יִמּב ןֶּבְתַמ שיּדְַּ
 :ויָדָיתֹובְרֲא םָע ּותְואג ליִּפְׁשַהְו תוָחְשִל הָחשַה שֶרֶפְי רָשַא

 פ :רָפְע"דֲעץֶרֲאְלעיִּגַה 'ליּפָשה חשה 'ִּךיִתמִח בגָשִמ רַצְבִמּויי
 הָדּוהְי ץֶרָאְּב הֶּזַהדריִשַה רֶשּוי אּוהַה םוויְּבי 6

 :לָחְו תומוח תיִשָי הַעּושי ּונָלֹזֲע ריִע
 :םיִנָמָא רמש | קיִדַצדיונ אביו םיִרֲעְׁש ֵּחְתַּפ*
 :ַחּומְּב ְּךְב יִּכ םולש  'םּולש רַצִּת ךּומְס ירְצִיַ

 :םיִמְלוע רּוָצ הוי הב יִּב דָעיִדְע הָוהיִב ָחָמְּ
 הָבָנְׂשִנ הָיְרִק םּורָמ יֵבְׁשְי חַשַה יב

 :רַפָע-רַע הָנָעיִנִי ץֶרָאְדדע ּהֶליֿפְׁשִ הָגליִּפְׁשִ
 :םילד ימעָּפ יִנָע ילגר לג הּנסְמְרת

 :םלַפּת קיִּרַצ לנעמ רש םיִרְׁשיִַמ קיל תרָאל
 :שפנ"תואּת ? רכז המשל ניק הָוהְי ְּךימְּפְׁשִמ חַרָאףאי
 ףךרחשַא ba ירא הָלֵלְּב + ּךתיּוא ישְפְְ

peלוע תוָחכְנ ץראג קדצ רכה לֵב עׁשְר  

 ד ָמָר הָוהְייי פ :הָוהְי תואג הָאְרלב
 :םֶלְכאְת ְּךיָרְצ שָא-ףא םָע"תַאְנִק ושביו ּוזחָי ןיְנֲחַילּב
 ל תְלעפ נשמה לָּכ םגיִּכ ּונָל םולש תֶּתְשִּת הָוהְי

 תְדְפ ובל רמקול םי םיִאָפְר הלב םיִתָמיי
 :ֹומָל רֶכָזלָּכ דֵּבַאְּתַו םֶיִמָשַּתַ

8 0 100 15,54 V3 (kareréon) | g ** add cf ל || ל-ל >6/%א 31 (deest etiam 
 *1?יָת- | ל  ‘3 | zr dub | r2א  | * 0 630 ing, 16בוזא  | 10 * prpsיזע

dl | ק 26, 3 * 1 1רָצי (Hex: (ו6טקס || * dl; >6S (cf Paseq) | 4 61 ? 666 et 

12,2 | 5 <6 (deest etiam א"דע) || 6 >6 | ל >6 | 8 ג84?|| 9 *1 ? רקּבב | ל' 6 
 ךִּדַבְל | 14 קזקפ םֶהיִתַמ ? ada? | 13 * 446? | "1רּואָּכ (81055?) | זס :ם5 ? לָּב | זז



 584 היעשי 27,11—26,15

 ְתְָּבְכַנ יגל תפסו הָוהְי "וגל ָתָּפַסִייפ
 פ  :ץֶרָאינצקלְּכ ָתְקַתר

 :'ומָל ָךְרסּומ שחל ןּוקְצ 'ְִרְקּפ .רַעַּב הָוהְיי<
 ָיֶכָבֲחּב קָעְזִּת ליִתִת תֶרָלְל ביִרְקִת הָרָה ומְכי

 חּוְר ּונְדְלָי וִמּכ ּונְלַח ּוניִרָהִי* :הָוהְי ְּךינְפִמ ּוניִיָה ןָּ
 :לָבַת יֵבְׁשְי ולּפײ-לבּו ץֶרֶא הָשְעְנְִלַּב תעושי

 רֶלָע ינְכְש יונָנַרְו וציקָה" ןּומּוקְי 'יתלבְנ - ךיתמ יוְחִיפ
 פ ליִפַּת םיִאָפְר ץֶרֶאְ בלט תרוא לט יִּכ

 רעב יֵיִתָלְד רְגְסּו .ףירדחב אב יִמַע כי
 :םעֶז" רוָבֲעידע עַנָרִטַעְמְכ יִבֲח
 וילָע ץֵרָאָהיבְׁשי ןנע קפל וטּקמִמ אצי הָוהְי הָנַהיְכ

 פס  :ָהיִגְרֲה-לע דֹוע הָּפַכְתאְלְו ָהיַמְּדתֶא ץֶרָאָה הָתְלִנְו

 הָקְוחַהְו הָלודְּנַהְו הָׁשּתַה ובְרְַּב הוה ו דָקְפְי אּוהַה םִויַּב 7
 ןותלקע ׁשֶחְנ ןַתְיַול לעְו ּרְּב שחָנ ןְתל לע

 אּוהַה םביי ס| :םיב רֶשֲא ןָגַּתַה"תֶא גרה
 הָנְקְׁשַא םיִעָנְרְל ּהָרְצְנ הָוהְי יִנָאּי :ּהָלּונַע יֹרָמֲח םֶרָּכ
 יל ןיא הָמֲח+ :יֹהָנְרְצֲא םֹויו הלל ָהיֶלָע "דפי ןפ

 :דַחָי הָנְתיִאא  הָב העְשָפִא הָמְתלַמּב תש ריִמָ נתי
 :יִלהַָשְעְי םֹוָלָׁש יל םולָׁש הָשַעַי יֹּוְעַמְב קזחי וא
 לָבת-ינפ אְלמּו לארי חַרֶפּו ץיִצָי בקעי שרשי םיִאָּבַהפ
 פ :הָבּונת :גָרֹה ויָנְרַה גְרֶהְּכְסִא כה ּוהָּבִמ תַּכַמְּכַהל
 :םיִדָקםִיְּביהׁשָקַה ֹוֵחּורְּב הָנָה הָּנָביִרּת ּהָחַלָשְב יהֲאסאַסְּב*
 ותאָטַח רָסָה יָרְּפ" ל ה בקעידןוע רַפְכִ תא כָל

 תוצְפְנמ ניינְבאְּכ בז ינְבאלכומׂשְּב
 דָדְב הָרּוצְּב ריֵע יִּכפ :םיִנָמַחְו םיִרשַא מָאל
 לגע הֵעְרִי םָׁש רֵּבְַּמּכ בָזעֶגְו חַלָשִמ הֶוַנ
 הָנְרבְׁשּת ּהָריִצְ שביב :ָהיִפַעְס הֶלְכו ץּבְרְי םַשו

 16 6:2 יי ףוגדקפ | b-b 6 ev BAiwer uikpqg (pr tr.) . . fuiv = ץחל תקּוצְּב

 ּונָל 'מ?; קזק ונל 'מ יִּכ ץֶחלָמ ּונְקעֶצ; 41 ונל 'מ ץֶחַלַמ ּונקצ (ףְּקּפ רַצְּ) |
 17 >6 || 19 *>65 || * pr) םֶת-- cf 3]6[( <6* || => 16 0 fut | 20 0 דת
 א ָךיִת-- || ל 055 רֶ- | nonn MSS 6 1 * | (מרCp 27, 2 * ins frt 8(*6) דָמָח |

 3 יו (ָהְלֲע) דקְפִי | * 8 3| 4 זק * גם תיש (קו 155 פט 'שָ) | 6 1 ? אּוהַה םִזיַּב |
 . | cf) 68) וינרה | 8 * 055 הָאְסַסְּב (לשב ₪1?) | * 1? שקכ | 0 קזפ ןַכ אל.
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 אוה תֹוניּבסע אָל יִּכ ּהָתֹוא תֹוָריִאְָמ תֹוֲאְּב םיִשְנ
 ס ּונָנְחִי אֶל ורָצְיְו והָשע ּונָמֲחַרְידאְל ןֶּכ-לע

 רֵהָּנַה תָלְּבְשַמ הָוהְי טְּבְחַי אּוּהַה םִיַּב הָיָהְויי
 :לאְרשי יִנָּב דָחֶא דַחַאְל ּוטקְלִת םָּתַאְו םִיְרַצִמ לחְנ" דע
 לדג רַפושְּב עקֶּתִי אּוהַה םוויַּבו הָיָהְו
 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םיִחְּדִּנַהְו רּושא ץֶרָאְּב םיִדְבֲאָה ּואָבּו

 ס ּםלְשוְריִּב ׁשֶרקה רֶהְּב הָיהל ּווחַתְשהְ

 ותְראָפִת יֵבְצ לָבנ ץיִצְו םורְפֶא ירפש תּואָג תֶרָמְע יוהי 8
 יָנדאל ץּמַאָו קח הגה זן יִמּוקַה םיִנָמָשאְיְג שאָרְילערשַא
 םיִּפְטֶש םיִריִַּּכ םִיַמ םֶרָזְכ בֶטֵה רעָש דֵרְּב םֶרְָּכ
 :דִיְּב ץֶרֶאְל חינה
 :םיִרְפֶא יֵרּוּכְׁש תּוָאְג תטע הֶנְסִמְרִת םִַלְגרְּבּ
 םִיִנָמְׁש איג שאְר- לע רֶׁשֲא ותְרַאְפִת יבצ לבנ תַציִצ הָתְיָהְוּ

 הָתֹוא הָארֶה הֶאְרִי רֶׁשֲא|ץיק םֶרָמְּב ְרּכבְּכ
 ס  הָנְעְלְִ ופַכְּב הָדֹעְּב
 תֹואָבְצ הָוהְי הָיָהְי אּוּהַה םויּב

 :הָרְעׁש) :ומע רֶאְשָל הָרָאְפִּת . תַריִפצלְו יִבָצ תֶרָמעַל
 הַמַחָלִמ "יִביִשָמ הובל יטַּפְשִּמַה-לע יבשויל טפְׁשִמ תורו

 עת רָבׁשּו .וָש ב הלא
 ןולההןמ ּוֵעְלְבִנ רֶכֵׁשב ּוגָׁש אּיֵבָנְו ןָהכ
 :היְליִלֿפ ּוקְּפ הָאֹרָּב וגָש רֶבּׁשַהְַמ ּועְּת
 פ  :םקְמ יִלְּב הָאֹצ איק ּוָאְלְמ תונָחְלָש-לּכ יב

 הָעּומְש ןיִבְי ימתֶאְו הָעַד הָרוי יִמ"תָא
 :םִָרְׁשִמ יִקיִתַע | בֶלָחַמ ילּומְ
 וקל וק וקל וק ָצָל וַצ רָצָל וצ יי

 :םֶש ריז םָש ריֲעְז
 :הֶזַח םַעְהלֶא רָּבִדְי תֶרָחַא ןשְלְבו הָפֶש יגֲעְּב יב

 ףֹיעָל ּוחיִנָה הָחּונְּמַה תֶאז םֶהיִלַא רֶמָאורָׁשֲאיי
 :עֹוִמְׁש אּובָא אָלְו הָעֵּגרַּמַה תאָזְו

 Cp 28, 1 prb dl (ex 4) | 2 mlt MSS Edd הוהיל | 3 | תרטע | 4 1הְר- |
 6 ** | 6 455 טפשמה-לע בשויל טפשמ חורלו | * >6%8) | מלול ו?

 ּ«ב | 12 Q mlt 5 ּובָא.
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 586 היעשי 25—28,13

 הָוהְידרַבְּד םֶּתְל הָיָהְו
 וקל וק ֹוָקְל וק צל וצ ראל וצ
 םֵׁש רִיעְז םָש ריִעְז
 פ | ּודָכְלנְו ּוׁשָקּונְו ורּבְשְנְו רֹוחָא ּולְׁשְכְ וכלי ןעמל

 וצל ישא | הָוָי-רבְד ועמש ןכְל<
 :םֶלְשּוְריִּב רֶׁשֲא הָּנַה םַעָה יֵלְׁשְמ
 תֶוָמדתֶא תיִרְב ּונְתַרְכ םֶּתְרַמַא יי

 יהָזח ּוניִשָע לוָאְׁש-סֶעו
 ונָאובְי אל רבעחיּכ ףטוש טיש

 פ ּּונְרֶתְסַנ רֶקָשַבּו ּונָסְחַמ בֶזָכ ּונָמׂש יִּכ
 הוהָי ָנֹדֲא .ֹרמָא הפ ןכָלא
 ןחב ןֶא בָא ןצְּב ידפו יג
 :'שיִחָי אֶל ןיִמאַּמַה 'דָסּומ דָסּומ תַרְקִי תַנפ

 תֶלְקְׁשַמְל הָקָדצּו וקל טָפְׁשִמ יִּתְמְשויז
 :ּופְטָשַי םִיַמ רָתְפְו בֵזכ הָמְחַמ דֶרְב הָעְְו

 םּוָקְת אָל לֹוָאְׁש-תֶא 'םֶכְתּוְזֶחְו תֶוָמדתֶא םֶכְתיִרְּב ירָפְכְוי
 :סַמְרַמְ ול םֶתיִיְהְו רבעי יִּכ 'ףטוש טוש

 םֶכְתֶא חָקִי ּורָבָע יִּדְמ
 הָלְיִלַבּו םִיַּב רַבַעְי רֶקָבַּב רֶקָּבַבְדיִ
 :הָעּומְׁש ןיִבָה הָעְוז-ִקַב הָיָהְו

 ד ד:

 :נּכְתַהְב הָרָצ הָכָּסִּמַהְו עֶרָּתְׂשִהִמ עָצַמַה רצָקיְּכי
 זני ןועְבַגְּב קָמָעְּכ הָוהְי םּוָקָי םיִצְרַּ- רַהְכ יב

 :ותְדְבַע הָּיְרְכְנ ותָדְבִע לבעלו ּוהשעמ רַו והָשעַמ תושעל
 ּפ :ץרֶאה| םֶכיִרְסּוס ּוקְזְחְיְִּ צצו ולתת לא הָּתַעְו>

 -לּכילע תֹואָבְצ הָוהְי נא תֶאַמ יִּתְעַמְׁש הָצְרָחַנְו הָלָכיּכ
 :יִתְרְמַא ּועֶמְׁשְו ּוביִׁשְקַה יֶלוק ּועַמׁשְו ּוניזַאַה
 :ֹותָמְדַא דֵּדׂשיִו חתפי על שרֹחַה ׁשֶרֲחַי םּוַה לכה
 קר ןמַכְו חצק ץיִפַהְו ָהיֶנַפ הושם אולה

leg byw [sedףטוש  (al proל 0 טוש; 690 ףַטָש  | dub )669 pactum)15 *  
 (cf ad Jos 23,13] vel IW || < א רַבְע, 1 ®c 0 Var רבעי | 16 *16 688 דָסי|

 ל >16₪ 2,6 Chrysost al || © ft dl )<6%8[( ; etiam דסומז >1766 || %1 לחי
IPetr + én avrg || 18 * 1 prb vn}, cf 8,10|6 שובָי) 6989 ( שּומָי vel nn), al 

spes, 0 pactum | > 6) 15" || 1g >6™&) || 22>4MSS 6%8(5 || 24 frt dl.15 *)ל 6+ 66 
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 ֹותלָבּנ תֶמפָכְו מס הָרֹעְׂשּו יהֶךוש הַטֲח םָשְו
 | נרי ויָהלֶא | טפְׁשַַל ורָס
 בָפּוי ןמַּכילַע הָלְנִע ןֶפואְו חצק שדי ץּורָחָב אַל יּכיז

 :טֶבָשּב ןְמִכְו חצְק טָבָחְי הָּפַמַב יִּכ
 ּונשודי 'שוָדֶא חַצְנָל אָל יִּכ קְדּוי םֶחְלל

 פ :היָשְּת] :ּונְקְִי אָל 'וישְרפו -ותְלְגָע לֵּגְלִג םַמָהְו
 ליִּדְגַה הָצַע אָלְּפַה | הָאְצְי תוֶאְבְצ הָוהְי םַעַמ תאז-םג>פ

 1 דה ָגַח תירִק .לאירַא לָאירֲא וה 29
 ּפְקנְי םיִּגַח .הָנָׁש-לע הָנׁש ּפְס
 הינו היְנֲאַת הָתְיָהְו לָאיראל יִתוקיִצַהו

 ךיָלָע "רּוּדַכ יִתיִגְחְוי :לֶאיֵרֲאַּכ יל הָתָיָהְו
 :"תֶרְצִמ לע יתמיקהו בָּצִמ לע יִּתְרצְ
 ְךָתָרְמַא חֵׁשִּת רַפְעַמּו יִרָבדִּת ץֶרָאַמ תְלַפְׁשְו

 :ףִצְפְִּת ָּךַתְרְמִא רַּפָעַמּו ךלוק ץֵרֲאַמ בואְּכ הָיָהְו
 'םיִציִָע ןוָמַה רבע ץֶמְכּו יִדָרְז ןומֲה קד קבֲאְּכ הָיָה

 דָקְּפִּת תֹואָבְצ הָוהְי םעַמ5 :םִאְתַּפ עַתַפְל הָיָהְו
 :הָלָכּוָא שא בֵהֵלְו הָרָעְסּו הָפּוס לוד לוקו שַעָרְבּו םעַרְּב

 לָאירַא"לע םיִאְבְצַה םווגַהלָּכ ןומַה הָלְל ןֹוזֲח םולחּכ הָיָהְוז
 :הָל םיִקיִצְמַהְו ּהָתְרָצְמּו ָיֶבֹצ"לָכְ
 ושפנ הֶקָיִרְו ץיִקַהְו לפוא הֵּנַהְו בַעְרֶה םלחָי רָשַאּכ הָיָה

 ושְפַנְו ףיע הָּגַהְו ץיקהְו הָתש הָּגַהְו אָמַּצַה םַלֲחַי רֶׁשֲאַכְ

 הקקוש] ם :ןײצרַה-לע םיִאבְצַה םוַהילָּכ מַה היה
 ועָשָו ּועְשעֵתְׁשַה ּוהָמְתּו יּוָהְמְהַמְתַה

 :רֶכש אָלְו 'עְנ יגאל "רכש ==
 הָמּדְרִת ַתּוָר הָוהְי םֶכיֵלע ְּסְניקיי

 :הָּסִּכ 'םיִזֹחַה םֶכיִׁשאָרתֶאְו "םיִאיִבָּנַהְתֶא" םָכיגיִעדתֶא םַצַעְיו
 ותא יְנְּתַײרַׁשַא םּותָחָה רֶפָפַה 'יִרָבדִּכ לפה תּוְזָח םכָל יָהְּתַוי .

 :אּוָה םּוְתַח יִּכ לָכּוא אל רַמָאְו הָז"אָנ אָרָק רמאָל רפסה עֶדּוי-לֶא
 25 * <63 5 <6*%9*)₪(; AO kal kérxpov | (?dittogr) (ןחד]?) | 28 *1
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 588 היעשי 30,3—29,12

 אל רַֿמָאְו הָז"אָנ אָרְק רֵמאָל רֶפְס עדיאל רֶׁשֲא לע רֶפַּפַה ןּתְנְויי
 פ ורק יִּתְעַדָ

 הֶּדַה םַעָה 'שָּגַנ יִּכ ןעי ייָנֹדַא רָמאייג
 יִּנָּמִמ 'קחר "ובל יִנּודְּבַּכ ּויְתָפָשְבּו 'ויִפָּב
 :הָדָמְלִמ םיִשְנַא תוצַמ יִתא םָתֶאְרַי יַהְּתַ

 אָלַפְו אלפה יהָזַהיַעָהתֶא" איִלְפהְ יףסוי יִנְנַה ,ןכלי+
 ס ירָּתַּתְסִּת וינֹבָנ תַניִבּו ויַמְכֲח תַמְכָח ּהָדְבָאְו

 ה רתְסַל הָוהְימ יקי יהי
 :ּונַעְדְי יִמּו ּונַאר ימ ּורָמאיו םַהיֵׂשֲעַמ ּךָשִחַמְב הָיָהְו

 בֵׁשֲחַי רַציַה רֶמָחָּכ"ִא םֶבָכְפַהי
 :ןיִבַה אֶל ֹורְצֹיְל רַמָא רצו יִנָשָע אל ּוהשעל הׂשעמ רַמאידיִּכ

 :בשחי רעיל למכה למל ןונְבְל בֵׁשְו רֶעְזִמ טעֶמ לועדאלֲהיד

 רֶּפָּפ"יַרְבְּד םיִשְרחַה אּוָהַהםֹיב ּוָעְמָשְוי*
 :הָניִאְרְּת םיִרוע יניע ךֶׁשַֹמּו לָפָאַמּו

 :ּוליִגְי לֵאָרְׂשִי שוָרְקִּב םֶדֶא יִנויִבָאְו הָחָמׂש הָוהיּב םָנָנֲע ָָסָיְויִ
 :ןוא ידקָשדלָּכ ּותְרְכְנְו ץל הֶלְבו ץיֶרָע ספָאְיִכ
 פ :קידצ והּתב וטו ןושקי רַעָשַּב חיכומלו  רַבְַּב םֶדֶא יִאיִטַחַמיי

 םָהָרְבַא-תֶא הָרְּפ רֶׁשֲא בלעי תיּבַלֶא ּהָוהְי רָמָאדהְּכ ןכְל>>

 רוחי וינְפ הָתע אָלְו בעי שובו הָתעאְל
 יִמְש ּושיִדְקִי ֹוֵּברקְּב ידי הׂשעמ ויל ותאְרב יב

 Be :חקְלודְמלִ nin .הָניִּב תורי ועְדְיְו4
 הֶוהְיֶאְנ םיִרְרוס םיִנָּב יוהי 0

 יִחּור אָלְו הָכָּסַמ סנו יִנָמ אָלְו הצע תוׂשעל

 :תאָטַח-לע תאָטַח תופס ןעֶמְל
 ּולָאָש אל יפו םִיַרצַמ תֶדָרָל םיַכְלהַה*
 :םִיָרְצִמ | לצָּב .תּוסחלְו הֹעְרַּפ זועְמְּב זועל
 :הָמְלְכַל םִיַרְצִמלַצְּב תִסֲחֲהְו תׁשבל הֵעְרַפ זועֶמ םכָל הָיָהְו

13 * pl MSS nin | * 20155 Edd Wa), 141 || > huc trsp ° (sic 678, 6 
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JESAIA 58930,4--ו7  

 :רעיגו סח ויִבָאְלמּו ויָבְש ןעצְב ּויָהְיִי
 ומָל ּוליעוידאל םַעְְלַע שיאבה לכי
 כ :הָפְרָחל"מנְו תַשָבְל יִּכ ליִעֹוהְל אָלְו רֶזָעְל אל

 הָקּוצְו הָרָצ ץֶרָאְּב בֶנָנ יתֹוְמַהַּב אָשמ

 ףפועמ ףֵרָׂשְו הָעְפֶא יםָּתִמ שילו איִבְ
 םָּתֹרְצֹוֲא םיִלַמָנ תְשּבִּ-לַעְו * םֶהיִליֵח םיָוע ףָתָילֲע אשי
 ורזעי קיִרָו לָבָה םִיְֹצַמּול :וליעוי אֵל םעדלע
 :יתָבְׁש םָה" בַהְר תאֹול יִתאָרְק ןֵכָל

 ּהָקַת רֶפ" לעְו םָּתַא חול לע ּהָבְתְכ אֹּוּב יֹהָּתַע*
 :םלועירע רעל ןורחא םּויָל הת
 :הָוהְי תֶרות עומָש ּוְבָאדאְל םיִנּב םיִָמּ םיִנָּ אּוה יִרָמ םע יל

 איימה ר"מ וי :תלתהְ וז תקלה
 פ  :לֶאְרָשְו שוָדְקְתֶא ּוניִגֶּפִמ ּותיִּבָשַה

 הּזַה רָבַּּב םֶכְסֶאְמ ןעי ילֵאָרְׂשִי שחק רַמָא הָּכ ןכְלייי
 :ויִלָע ּונעָשִּתו זולְנְו 'קשְעְּב וחַטְבִּתַו
 הָבָנְׂשִנ הָמּוחְּב הָעְבְנ לפנ ץֶרפְּכ הזה ןנְעֶה םֶכָל הָיִהְי בלי

 :ּהָרבַש אֹּובְי עַתַפָל םאָתַּפ"רׁשַא
 לֶמָחַי אָל תּוָתְּכ םיִרָצוי לָבְנ רֶבְשְּכ הָרְבְשויי

 םִיַמ ףושְחַלְו דּוקיַמ שא תוּתְחַל שרָח ותְּתַכְמְב אָצְמִאָלְו
 ס :אָבְּגִמ לֶאְרְשי שוךק הֹוהְי ינדַא רמַא-הַכ יָּכי5

 םֶכְתַרּובְג הָיְהִּת הָחְטְבְבּו טקֶשַהְּ ןועשת תַחֹנְו הָבּושְּ
 יפדאל ּוְרָמאּתַנ< :םֶתיִבֲא אָלְ
 ןּוסּונִּת ןָּכְלע סּוְנָנ סּוס לע
 :םֶכיֵפְדְר ּולָקִ ןכ"לַ בָּכְרְנ לקלֲעְ

 דֶתֶא תַרעּנ יִנָּפִמ דָחֶא ףָלָאיז
 םֵּתְרַתֹונ"סִא דע ּוסְנֶּת הָשָמְח תַרעַנ ןנָּפִמ
 :הָעְבְּגַהדלַע םֵּנַכְו רֶהָה שאְרלַע ןְרתּכ
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 590 היעשי 33—30,18

 םֶכְמָחַרְל םּורי ןְכָלְו םֶכְנִנְחְל הָוהְי הָּכַחְי ןכָלְויפ
 :ול ִכוח-לָּ יִרָשַא הָוהְי טָּפְׁשִמ יֵהלֲאיִ

 ףקעז לוקל ךְנְחַי ןוָנָח הָּכְבְתִיאל וכָּב סל בָשַי ןַיצְּב םעיִּכיפ
 ףֶגְכִאָלְו ץַחָל םִיָמּו רצ םֶחָל יִנדֲא םֶכָל ןַתָנְוי ְָנֲע ותעְמְׁשּכ
 רֶבָדי הָנְעַמְׁשַּת ְךיִנְזָאְוי ְדיָרּומ"תֶא תואר ינוע וִנָהְוְךיִרֹומ דוע
 :ּוליִאְמְשַת יִכְו ּוניִמַאת יִּכ וב וכל ךְרֶדַה הז רָמאל יּדיִרֲחֲאַמ
 םֵרָזּת ְּךֶבָהְז תֶכָּסִמ תַּדְפַא-תֶאְו ְךּפְסִכ י יִליִסַּפ יּופַצדתֶא יםֶּתאָמֶטְו
 הָמְדֲאָה"תֶא עַרֶזִּתְררֶשַא ךעֶרז רטִמ ןַתְנְו זול רמאּת "אַצ הָיָד ומ
 אּוָהַה םּויַּב ךינקמ הֵעְרָי ןֶמָשְו ןָשֶד הָיָהְו הָמְרֲאָה תֵאּובָּת םָחלְו
 ולכאי ץיִמָח ליֵלַּב הָמְדַאָה יִדבע םיֹועָהְו םיִפְלאַהְו< :בָחְרנ רָּכ
 הֵעְבּנ-לְּכ לַעְו ַהֹבְנ רֶה לכ לַעו הָיָה :הָרְזִּמַבּו תַתַרְב הבו-רְׁשַא
 הָיָהְו< :םיִלְְּנִמ לֵפנְּב בֶר גְרֶה םויָּב םִימיִלְבִ םיִגְלַפ הָאְׂשִ
 רֹוָאַּכי םִתְעֶבְׁש הָיְהְי הָּמַחה רֹוֲאְו הָּמַחַה רוָאְּכ הָנְבְלַה - רוא

 ותְכַמ ץחמּו ומַע רֶבָש- תֶא הָוהְי שָבִח םיְּב יםיִמָיַה תַעְבש
 ס  זאָפְרי

 הָאָשַמ דָבָכְו ופא רעב קָחְרמִמ אָּב הָנהידםש הָּגַה
 :תַלְכא שָאְּכ ֹונֹוׁשְלּו םעז ואלמ ּויַתָפְש
 הָצֶחִי ראָּוצדדַע ףטוש לחְּ וחּורְו 5

 :םיִּמַע יִיָחְל לע הָעְתִמ ןָסָרְו אָוָש תַפְנְּב םיג הָפְנַהִל
 גָחשְְּקְתַה ליִלָּב םַכְל הָיָהְי ריִשָהפ
 :לֵאָרְׂשִי רּוצְלֶא הָנהְיְדרַהְב אובְל ליִלָחְּב ללוהכ בבל תַחְמִׂשְו

 הָאְִי ֹועחְז תַחנְו לוק רוָה"תֶא הָוהְי עימה
 :ָרְּב ןְבֲאְו םֶרָוְוְץֶפְג הָלֹכֹוֲא שא בהֶלְו ףַא העְּב

 :הָּכִי טָבְׁשּב רּושַא תַחְי הָוהְי לוקְמדיּבּי
 ויִלָע הָוהְי חיִנָי רֶׁשֲא יהָדְסּומ הממ רבַעַמ לָּכ היָהְו*

 :"הָּב" םֵחלְ יהפּונָּת תֹומֲחלַמְבּו תֹוָרֹנְכָבּו םיִּפְתְּב
 בֶחָרַה קיִמָטָה ןָבּוה ידלמל אוהד םג* יֹהָּתְפְּת פומְתאמ ךּורָעְדיִכ
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 הֵּבְרַה םיִצֲעְו שא ּהָתְרָדְמ
 פ הב הָרַעְּב תיִרְפְג לַחְנְּכ הָוהְי תַמְשַנ
 ונֲעְׁשִי םיִסּוסלַעְו הָרזֲעְל םִיַרְצִמ םיָרריַה יוהי 1

 דאָמ ּוָמְצֲע"יּכ םיִׁשְרפ לַעְו בר יִּכ בָכָללֲע ּוהָמְבי
 :ּושָרְד אל היהייתֶאְו לֵאָרְׂשִי שורְקילַע ּועָׁש אָלְו
 ריִסָה אָל ויָרְבְּדיתֶאְו עֶר אֵבַו םֶכָח אּוָהםִגְוי

 :ןוא ילעפ תַרְזְע"לעְו םיִעַרְמ תבע ל םֶקְו
 ַתּוְר"אָלְו רֶׁשְּ םֶהיִסּוְסו לֵא-אלָו םֶדָא םִיָרְצמּו
 רוע לפָנְו רזוע לַשְכְו ודָי הָטִי הוה
 ס :ןּוְלְכ םלּכ וּדַחיְ

 ילָא ו הָוהיְדרַמִ הָכ יִּכ
 ופְרַט-לַע ריִפְּכַהְו הֶיְרַאָה הֶּגְהְי רָשאּכ
 םיער אָלְמ ויְלָע אַרְקִ רֶׁשֲא

 הֲָעַי אֵל םָנֹומֲהמּו תֶמִ 0 ְלוקַמ
 :הָתָעְבּגלַעְו ןוײצרה"לע אְָּצִל תֹואָבְצ הָיהְי רי ןַּ
 םֵלשּו"לַע תֹואָבְצ הָוהְי גי ןפ תֹוֿפְע םירָּפצְכ

 :טיִלָמהְו ַחוְסֶּפ ליִצַהְו ןֹונְג
 :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב הָרָס ּוקיִמָעֶה רשאל ּובוש

 וֿפְסַכ יִליִלֶא שיא ןסָאָמִי אּוהַה םִויַּב יִּבָ
 :אטח םָכיִדי םכל ּושָע רֶׁשֲא ָָהָז יֵליִלאָו
 ּונלכאת םָרָא-אְל בֶרֶחְו שיאדאל בֶרֲחְּב רּושא לפני
 יְהִי םַמָל ויִרּוחְבּו בֶרָחיִנָּפִמ 1 סנו
 ויָרָׂש סָּגִמ ּוִּתַחְו רובעי רֹוָנָּמַמ לעלסופ

 ם  םֶלשּוְריִב ול רּוגַתְו ןויְֵּב ול רוַאירׁשֲא הָזהְידאְנ
 :ּורָשְי טֶּפָשַמְל םיִרְשת ךְלָמיְְּלִמִי קֶדָצְל ןָהי 2

 םֶרָז רֶתְסְו ַחּוריאַבֲחַמְּכ שיִאדהְיָהְוי
 = :הָפנע ץֶרֶאְּב דַכָּכ"עֶלַס לַצְּכ ןֹויִצְּב םִיַמ"ינְלפְּכ
 :הָנָבשְקִּת םיִעָמָש יִגְזֶאְו םיִאֹר יניע הָניִעָשְת אֶל
 וחצ רֵּבַרְל רָהַמִּת םיִגְלע ןושלו תעֶרְל ןיִבָי םיִרָהְמִנ בבָלּוצ

Occ Q || Cp 32,אל, 16  KO35, 5 !ליֵּצַהְו 6 טילמהְו | 7 >6%%) | 8  Cp 
  (Hof)הָניְעַשְת  )031( velהָניִעשַת |  (exc vb? cf 6) | 3םירשו | 2 1 ₪1 םרזְמ 11

cf 2 6ןגטטקש0זןטסצדטו V calieabunt || 4 gl?. 



 592 היעשי 33.5—32,5

 עּוש רַמָאַי אֶל יֵליִכְּו ביֶדָנ לָבָנְל דע אריאל
 ןָאײיהְׂשֲעַי ּוּבלְו רֵבדְי הָלָבְנ לָבְנ יב
 הָעֹוּת הָּוהְי-לֶא רֵּבדְלּו 'ףנח תושעל
 :ריָסָחַי אָמָצ הָקָשַמּו בער ׁשֶפנ קיִרָהְל
 ץֶעְי תֹוָּמז אּוַה םיִעְר ויִלּכ יִלָכְ

 :טָּפְׁשִמ ןויְבֲא רְּבּו רֶקָשיִרְמַאְּב םיִונע לָּבַחְל
 פ סוקי תֹוביִדְנלֲע אּוָהְו ץַעְו תֹוָבידְג ביִדָנְו

 :יִתְרְמִא הָגואַה תּוחְסְּב תֹונְּב יֶלוק הָנְעָמִׁש הֶנֶמִק תוננַאש םיִשְ
 :אֹובִי יִלְּב ףֶסֶא ריִצְב הָלָּכ יִּב תּוָחְסְּב הָנַנְרִּת הָנָשלַע םיִמָיי
 :םיְָלֲח"לע הֶרוְגֲחַו הָרֹעְוהָמְשְפ תֹוָחָמְּבהָזְנְר *תוננַאש 'ּודרחייי
 :הָירפ ןְפָג-לע דָמְ"יְַׂש-לע יםיָרְפְס םדָש-לעיי
 הָיְרִק שושמ יִתְּבילְּכִלַע יב הָלעֶּת ריִמָש ץוק ימע תָמְדִא לע
 תורָעְמ רעְּב הָיָה ןחבְו לָפַע בע ריִע ןומָה ׁשֶטְנ ןומְרַא-יכיי :הֶיִלַ
 :םיִרְדְע העְרמ םיִאְרִּפַשושְמ סָ?ועדדע

 םִרָּמִמ חּוְר ּוניִלָע הָרְעַי-דֲעצ
 :בָשֶחְי רעיל לָמְרַַּ לָמְרּכל רֶבְדִמ הָיָה

 :םלועירע]  ובֵׁשּת לָמְרּכּב הָקָרְצּו טַפְׁשִמ רָּבְדִמַּב ןכָשְוי
 יחַטָבְו טְקְׁשַה הָקָרְצַהי תַדבעו םולָׁש הָקָדִצַה הׂשֲעַמ הָיָהְויל
 תֶחּונְמְבּו םיִָטְבִמ תֹונכְׁשַמְב .םולְׁש הָוְנִּב יִמַע בש
 :תֹוננַאש] :ריִעָה לּפְׁשּת יהְלּפָשַבּ רעֶיַה תֶבָרְּב ידַרְבּויפ
 ס ורֹומֲחַהְו רוׁשַהלְגָר יֵחְלַשִמ .םִימילְּכ"לע יערז םָכיִרְׁשַאפ

 יב ּודְנְבְד אלי דָגובּו דורש אָל הָּתַאְו דִדוש יֹוָה 9
 ס | ָךָבדּודְּנְבִי נבל יּדְתלנַּכ דַשּות לדוש ָּךְמָתַה

 ונינק ָךְל ּונָנָח הוה
 :הָרָב תַעְב ּונָתְעּושְיְףִא םיִרְקְּבל םָעֹרְז היה

 :םִיֹּג ּוצְפנ ךֶתְמְמְרִמ םיִמַע ּודָדָנ ןומָה לוקְמ
 :וָּב קקש םיִבּג קְׁשמָּכ ליִסֲחַה ףָסֲא םֶכְלְלש ףָּסֶאְוּ

 :הָקָדּו טפׁשִמ ןויצ אלמ םֹרָמ ןכש יק הוהְי בנש
 5 vb? | 7 Q 66 * | ישJ- 668 * 6 | [ל1oMSS 663 N םייִנָע, א םִיִוָנֲע |
 ?g dl (ם (cs | זז ** prb add (ש >6) | * 1 הֶדְרַמ | ז2 * 1 הָדפְס | 6
 210155 64 הַדָש | ז3 dl? | 14 dl | 15 0 כה(, Ick 'ִכְו | 17 = קצת טָּפָשְּמַה
 חַטַּב | 18 8 ט| 01 5 דרָיְו | * 6 ׁשכו? | Cp 33, 1 ** mlt MSS ..+ אל

 וב | 1 'לָכָּכ | 2 1 6 תonn MSS 630 Jp] | 4 1 fr זמְּכ לֶלש.
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 'ִךיֶּתַע תָנּומֲא הָוָהְֿ
 5 :יְרְצּוא איה הָוהְי תֶאְרְו תַעָדו 'תַמְכְח תַעּוׁשְי ןְסֲח

 :ןויְכְבַו רַמ םולש ןכאלמ | הֶּצֲח ּוקְעָצ םלֵאְרֶא ןה
 חרא רבע תַבְׁש תלְסָמ ומשני

 :שוָנָא בֵׁשֲח אל םיִרָע סָאְמ תיִרְּב רַפַה

 למק ןנָב ריִּפְחֶה ץֶרֶא הֶלְלמִא לֿבָאפ

 לָמְרַכְו שב רענו ברעב ןורָשה הָיָה
 :אָשְּנָא הָּתַע םְמּורָא הָּתַע הָוהְי רָמאי םּוקֶא הָּתְעי

 :םֶכְלַכאָּת שֶא םֶכֲחּוְר שק ּודְלִּת שָשח ּוָרֲהּתיי
 פ = ּותַצְו שָאְּב םיִחּוסְּכ םיצוק דיש תָפְרָשַמ םיִּמע ּויָהְוי

 :יִתְרְבְּג םיִבֹורְק ּועְדּו יִתיִשָע רֶׁשֲא םיָקֹוחְר ּועְמשיי
 םיִפַגֲח הָדָעְר הֶזִחֶא םיִאָטִח ןויִצְב ּודְחָּפיי

 :םֶלוע יִדְקומ ּונָל רּוְגְיְדיִמ הָלָכוְא ׁשֵא ּונָל רּוְיּויִמ
 תוקשעמ עצָבְּב סַאמ םיִרְׁשימ רָב תוקְדְ דלהי

 םיַמְּ עָמָשִמ ֹונְזָא םטא דַחשַּב ּךְמּתִמ ויָּפַּכ רענ

 ןשי םיָמּורְמ אוָהי ערב תֹוֲאְרַמ ויניֵע םצעו

 :םיקתרמ ץֶרא הני ףיגיע הנוח ָפְְּב למד
 :םיֶלְדְנִמַהתֶא רפס היא לקש היא רפס היא הָמיִא הָנְהיְְּּבליי
 ןושָל געֶלְג עומשמ הָפָׂש יִקְמַע םע הֶאְרִת אל זָעֹונ םעדתָאיפ
 :הָניִּב ןיִא ונְדֲעוִמ תֶיְרִק ןויצ החי

 ןְעֶצִלַּב לָהֶא ןְנַאש הָוְנ םֵלׁשְּרְי הָניֵאְרת ני
 :ּוקַתְגַידלּב וָלָבֲח"לְכְו חצָנכ ֹויְתֹדַתְי עפילַּב
 םיִדָי יבחר םיִראְ 'םיִרְקְנְ'םוקְמ ּונָל הָוהְי ריִרַא םָׁשִא יי

 ּונָרְבַעַי אָל ריָּדֲא יִצְו טושדינָא וב ֶלָּתִלַּב
 :ּונעישוי אּוה ּונָכְלִמ הָוהְי ּונָקָקְחִמ הָוהְי ּונָפְפָש הָנהְייִּכי
 סג ּוׂשְרְּפ"לַּב םֶנְרֶתְִכ ּוקָזִחיְלּב ךָגְבֲח ּושְטנ

 | :זב ּוזְזָּב םיִחְסַּפ הָּבְרַמ לְלׁש-רע קָלְחי זַא
 פ  :ןֹוע אָשְנ ָּּב בְׁשיִה םעָה יִתיְלֲח ןְכְׁש רמאידלַבּו4

 6 * 5 5 ךתע 1 ₪ ָהיֶּתִע et הָרְצּוא | > 5 הָמְכַמ || 7 8155 םיל--|
 8 1? םידע | ף | הֶלְבִא | זס 56 4 (ָמ) | זז 1? ומְכ יֵחּור | 13 66 ₪; קזק ּועָמש
 et iT’ | 20 mlt MSS ונידעומ | 2ז * קזקפ קיִפַא (ג1 הָיִהִי רידא םש); ₪4 ₪1 |
 ל | ?רּוקֶמ (צ6 | ? 4 = ש₪) || © gl | 23 * prps רע קָלַחִי | 24 קזקפ יִתֹאָטָח.



 594 היעשי 14—34,1

 ּובישקה םיִּמֲאְלּו ַעֹמְׁשְל םיוג ּוָבְרקי 4
 :ָהיִאָצֲאצדלכְו לֵב ּהָאלָמּו | ץֶרָאַה עמָשִּת

 םָאְכְלָכְיע הָמָחְו םיוגה"לכ-לע הןהיל ףֶצק יי
 חבל םֶגְתְנ .םָמיִרָחַה

 םׁשֲאָב הָלַעְיי ָהיִרְַפּו :ּוכְלָשְי םֶהיֵלְלֲחו
 יםיִמָשַה אָבְצילָּכ ּוקַמְנְו :םֶמָּדִמ םיִרָה ּוּסַמָנְו
 לובי םָאָבְצלָכְ םִיַמְׁשַה רָּתַּסַכ ּולגְנ
 :הָנֲאְּתִמ תַלָבנְכּ ןַפָגִמ הֶלֲ לָבְנּ

 ליברח םִיָמָשַב יהָתְוְר"יָּכפ
 :טָּפָשַמְל ייֵמְרֲח םעדלעו רדת םוָדָא-לע ? הֵּנִה
 בֶלהַמ הָנׁשּרְה םֶד הֶאְלְמ הוהיל בָרָח5

 םיִליִא תֹיְלּכ בֶלֲחַמ םיִדּוּתַעְו םיִרָּכ םָהַמ

 :םִחֲא ץֶראּב לדג חבָמְו הצְבְּב הוה חבָז כ
 םיִריִּבַא-סע םיִרְפּו םֶּמַע םיִמָאְר ּודְרִיַוז

 :ןַשְדִ בֶלְחַמ 'םרפעו םֶּזִמ םֶצְרַא 'הָתּורו
 :ןויִצ ביִרְל םיִמּולְׁש תנש החיל םֶקָנ םֹי יב

 תיִרְפנ ּהָרְפעו תַפֹול היל ּוָכפָהְנְפ
FT Tid 

 :הָרֲעְּב תפל הבר הָתְיֲהְו

 הב רבע ןיִא" 'םיְְִ חל בת ודל רוד
 ּהָבּונכְׁשִי בָרֹעְו ףושְנִיְו דפקְו תֶאְק ָהּושְרְיְויי
 ָהְיְרחי> = | ּּוהָביִנְבַאְו ּוהָתְרוק יָהְיְלָע הָטְנְ
 סָפֶא ּוהְי ָהיָרְׂש"לָכְו ּואָרְקי הָבּולְמ םֵׁשְויִאְו

 היִרְצְבְמְּב ַחֹוחְו שומק םיִריִס ָהיִתֹנָמְרַא הָתְלַעְוי
 :הָנעֶי תֹוָגְבִל ריִצָח םיִּנַת הָוָנ הָתְיָהְו

 אָכְקי והערילע ריִעָשְו םייֵאתֶא םייצ ּושְנָפּויי
 :חוְנֶמ ּהָל הָאְצְמּו תיִליִל הָעיִגְרה םָׁשְַא

Cp 34, 2 exc vb ? expl gr DO | 4 = 1 frt:nilyga (trsp fin vs 3) 
  |7 * 4 5* | *7חרמו: eהָתְוָר | * קזקפ (הוה)י בֶרַח ?1 * 5 | ))6%%> 6486

  ad v g ducens ]6 al accent etבֶרָל | | זס * 6 אלו (צט 'ןיו הליל  | 8 prpsהָר--

stichor ord, sim in 108(( || ™° 1? חַצְנֶל | << >65 *(8) || זז ins prb הוהי | 

 1ג :5 6 6 ּויָהָי אלו ּהָב ּובְשַי םיִריעְׂשּו | 1:31 6 רַצָח | הר.
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 יהָלְצְב הָרָנָדְו הָעְקְבּו טַלַמְּתַו זופק הָנּנִק *הָמְש 5
 :'הָתּועְר הָשַא תיַד ּצְּבִקִנ םֵׁשְרַא
 הָרְּרעְנ אָל הָּנַהַמ תַתַא יאָרק הוה רפס"לעמ ושרי
 :ןְצְּבִק אּוה וחּורְו הָּוַצ אּוְה 'יִפדיִּ "ודק כ אָל ּהָתּועְר הָשֶא"

 וקְּב םהְל הָּתְלִח וָדיְו לְרּוג הל ליִפַהאּוהְי
 ס | :ּהָבדּונְּכָשַי רֹוָדו רול ָהּושְרִיְ םֶלּועדדַע
 יחַרְפִתְו הָבָרֲע לֵגְתְ היִצְו רָּבדִמ יושי 39

 ןַַרְ תַליִג ףא לגו חרֶפֶּת רפי :תלְצבחַכ
 ןורָשַהְו לַמְרַּכַה רַדַה ּהָלְִִּנ ןּונְבְלַה דֹוָבַּכ
 ס :ּוניֵהלֲא רֹדֲה הָוהְידדוְבְּכ ּואְרִי הָּמַה

 ּוצַמַא תוְלשַּכ םִיַּכְרבּו תֹופָר םידִי וקח
 ואָריִּתלַא וקזח בליִרַהְמְנל ּורָמָאי

 אֹבָי םַקָנ  .םֶכיִהְלַא הגה
 :יםָכעְׁשיִו אובָי אּוה םיהְלֶא לּומְּנ"

 :הָנְחַתָּפַּת םיִשרח יִנְזִאְו םיָרְוע יניע הָנֶחְקְּפִּת זָא
 םֶלא ןושל ןְרֶתְו תַסּפ ליאּכ גלי זאפ

 :הָבְרעֶּב םיִלָחְנּו םִיַמ  רָּבְדִמַב ּועְקְבְנדיִּ
 םִיָמ יעּוְבמְל ןֹואַמצְו םנאל בֶרׁשַה הָיָהְול

 :אָמְנְו הנקל יִריִצָח  "ּהָצְבַר םיִּנַת הָנְנִּב
 ּהָל אֵרּקי שֶדְקה ּךִרֶדְו 'ְרַדַ לולסמ םׁש-היָהְ

 :ּוָעְתִי אל םיליִוֲאְ 6 לה "ומל-אּוהְו" אָמֶט ּונְרְבעידאל
 םש יאַצֶמִת אלי הָנְלַעיְדלּב תויח ץיֶרפּו היא םָׁש היָהדאלפ

 ןּובְׁשְי הָוהְי ודפוס :םיִלּואְג ּוכְלֲהְו
 םשארדלע םלוע תַחָמְׂשְו הָּנְרַּב ןויצ ּואבּו
 פ  :הָחָנַאַנ ןיְגָי ּוסָנְו ּוניֵׂשָי הָחְמׂשְ ושש

 -ָּרָלַמ ביִרֲחְנס הָלָע ּוהיְקְזִח למל הָנָש הָרָשָע עַּבְרַאְּב יַהיניי 6
 .רּוׁשֲא-דלמ חלי :םֶשְּפְתִיַו תּוְרָצְּבַה הָדּוהְי יִרָעלָּכ לע רּושא

a1?ל  | c(ז m)( 16) ּודקַפ אל | 16 * 41 ex15 *1 םָש | * ו ָהיֵצָב | < :ם5  
 cf 15° | © ins 6 52155 הזהי (cf 6A) | צד nonn MSS ןהל | Cp 35, ז *1 ששי
 (MS: | * 1: חרפת et) תֶלָצ-- sine :) | 2 123155 ל | 4 * ins Dp) || * ins אבי |
 :1 שו | 7 * 200155 ה--; 1[. ..] הָצְבִר | * 1 ₪ הָיְהַת הָנֲעַי תוונָּב רַצֲח 4

34,13 | 8 * <18MSS 3; 6 רהט | b-b ₪ add || 51 prb ומעל et trsp , ad 

 . cf IMS GA | Cp 36,1cfad 2R 18,13םש  trspל תש || ? | 9 ** adaךרדנ
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 דמעיו ךבָּכ יליַחְּב ּוהָיקְזִח ְֶכָּמַה"לֶא הָמָכְׁשּורי ׁשיֶכָלִמ הָקְׁשְבר"תֶא
 םיִקָיְלָא ויָלַא אצינ'ג :םבוכ הָדָׂש תַּלְסְמַּב הָנֹוְלֲעָה הָכְרְּבַה תַלֲעְתְּב
 :ריִּכְזַּמַה "ףסֶאְִּב חיו רַפַֹה אָנְבָשְו תִיָּבַה לע רֶׁשֲא ּוהיְקְלַחןּ
 למה רַמָא-הֹּכ ּוהיְקְזִח-לֶא אָנּורְמֲא הָקְׁשְבַר םֶהיֵלֲא רֶמאּיוצ
 דָךַא יִּתְרַמְא* ם יִּתְחַטְּב רֶׁשֲא הזה ןֹוָחַטְּבַה הָמ רושא למ לונה
 תְדָרַמ יִּכ ְתְחַטְב יִמְדלַע ? הָּתַע הָמֲחְלמַל הָרּובְנּו הצע םִיַתָפְׂשִרַבְּד
 רֶׁשֲא םִיַרְצִמד -לע ג הֶזַה ץוִצְרָה הָנָקַה תְנֲעְׁשמ-לע תחשב הֵּנִהיפ :יִּב

 -לכָל םִיֹצִמדלִמ הָעְרּפ ןּב ּהָבמנּו ּּפכְב אָבּו וָלְע שיא סי
 אֹוְלַה ּונְחֲמְּב ּוניֵהלֲא הָוהְיְדְלֶא יִלֶא רמאתדיִכְול :ויָלֲע םיִחָטְּבַה
 הדּוהיִל רַמאיַ יִתֹחּבְזמ"תֶאְ ויָתֹמְּב-תֶא ּוהָּיְקְזִח ריִסַה רֶׁשֲא אוה

 -תֶא אָנ בֶרֲעְתה התו :ּחּתְשִת הָּנַה חמה נפל םלׁשירלְ
 ְףִל תֶתָל לכּות-םִא םיִסּוס םִיַפְלַא ךָל הָנִתֶאְו רּושא ְּךֵלַּמַה יִנֹדֲא
 יִנדַא יב דַחַא תַחַפ יַנּפ תֶא ביִשָּת ְךיֵאְופ :םֶהיִלָע םיִבְכְר
 ידעֶלּבמַה ? הָּתַעְוִס :םיִשְרפְלּ בֶכָבְל םִיֹלצִמלע ְךְל חַטְבִּפַ םיִגַטְקה
 הלע ילא רַמָא הָוהְ :הָתיִחְשַהְל תאְּזַה ץֶרֲאָה"לעי יִתיִלָע הָוהְי
 חַאויְו אָנְבָשְו יקל רָמאּיַוי :הָתיִחְשַהְ תאְּזַה ץֶרֲאָה-לֶא
 -לַא ּנָחָנֲא םיִעָמְש יכ תיִמְרַא ְףיֶדְבֲעלֶא אָנירְּבַּנ הָקָׁשְבַרלָא
 הָקָׁשְבַר רמו :המוחה-לע רֶׁשֲא םעָה יַנְזֶאְּב תידּוהְי ּוניִלֶא רּבַדְּת
 אָלַה הָלֶאְה םיִרְבְּדַה"תֶא רֵּברְל יִנדַא ינֲתְלְׁש ףיֶלֲאְו ךינדא לֶאַה

 -תֶא תּתְשלְו 'םֶהיאָרְחְתֶא לָכָאְל הָמֹחה"לע םיבָשיַה יִׁשְנַאָה"ילע
 רַמאלַו תיִדּוהְי לודָּנְדלוקְב אָרְקִיַו הָקְׁשְבַר דמעיויי :םָבָּמִע 'םֶהְיִניש
 -לַא למה רַמָא הבי :רּוׁשֲא ְּךִלַמ לודְגַה ףלמה יֵרֿבְד"תֶא ּועָמָש
 םֶכְתֶא חַסְבָידלַאְוי5 :םֶכְתֶא ליִצַהְל לכּוידאל כ ּוהָיקְזִח םֶכָל אשי
 תאֹוַה ריִעָה ןְתָנִת אָל הָוהְי נלי לעַה רמאל הָוהְידְלֶא והיקזח
 למה רַמָא הכ יִּ והיְקְזַח"לֶא עְמְׁשת לאו :רּושא ָּךְלַמ דָיְּב
 ותָנָאָּת שיִאְו ֹונְפַנ-ׁשיִא ָּלְכֲאְו לא ּוָאְצּו הָכְרֶב יִּתַאּושִע רּושֶא

 = 23Mss 2 | ל 2R 18,17*+ אביו לעיו | 3 * 28 18,18*+ . אָרְקִיַ
 למה | * cfad 2R 18,18. 37 | 4 cf ad2R 18,19 | 5 1 6 ca 20MSS, 2R תי

cfad2R2 ְךֶלָמ"תֶא | 9 R6 * 28 + הָּתְע | ל 2 + ל | 7 28 ןורמאת | 8  

 18,24 || זס ** 21 (prb rectius) 1ת-- ה םוקָּמַה-לע [ el לֶא | ל א?

 םֶהיִאְרַח 0 םֶתֶאּוצ || < א ?םֶהיִניִש, 0 םֶהיִלְגר יִמיַמ | 13 2R (₪+1660ו05) רַבְד |
16 2R ךלמ | 17 2R+vb nonn et יִּכ 8 init pro .ןפ 
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 ּוהָיקְזִח םֶכְתֶא תיֵפיְפי :םיִמְרְכּו םֶחָל ץֶרֶא ׁשֹוריִתְו ןֶנְּד ץֶרֶא
 i דיִמ וצְרַא-תֶא = םיּוּנַה יֵהלֲא ּוליִצַהָה ּונָיִצ הָוהְי רמאל

 -תֶא יל ל תוצראה יהְלֶאילֶכְּב ומ וידימ מ ימת
 ְנֲעיאָלְו ושירחיו>י :יִדיִמ םֶלָשּוְרִיתֶא הָוהְי לעוד יִדיִמ םָצְרַא
 אָביו>= :ּוהְנעַת אל רמאָל איה ךְלֶּמַה תֹוצְמִיּכ רֶבְּד ותא
 ףָסָאְְּב חֶאויְו רַפֹפַה אָנְבׁשְו תֹיַּבַה"לע"רׁשא ּוהיקלַח- ןְ םיִקלֲא
 :הָקְׁשְבר יִרְבִּד תֶא ול ּודיִגּיו םיִדָנְב יעּורק ּוהָיְקְזִחלָא ריכְזַמַה

 קֶשַּב סָּבְתִיַו וויָדָנְּבדתֶא ערקו ּוהיִקְזִח ָךֶלַּמַה ג עמשַּכ יהְיני 7

 אָנְבָשו תֶאְו תיָבַה-לע-רׁשַא םיִקְְלָא-תֶא חלָשי* :הוהְי תיֵּב אָבִיו
 ץֹומֲאדןְב ּוהְיְעְׁשִי-לֶא םיִקְׂשַּב םיִסַּכְתִמ םיִנָהְכַה יִגָקְז תֶאְו רֿפוּסַה
 הָצֲאְנּו הָחַכֹוְתְו הָרָצ-םֹוי ּוהיִקְזִח רֶמָא הָּכ ויל ּוָרְמאַוג :איִבָּנַה
 משי hn‘ :הבלְל .ןוָא חכו רַּבְׁשַמ"דֲע םיִנָב ּואָב יִּכ הגה םויה

 ִתאָשְנְ cc הוה עמש רֶשא םיִרָבִּב היכה מ םיִהְלֲא ףרחל
 ּוהיקזח ךָלָמַה יִדְבע ואביו :הֶאְצְמִּנַה תיִרָאְשַה דעֶּב הֶלִּפְת
 והָּכ םֶכיִנְדַאלֶא ןּורְמאָת הָּכ ּוהָיָטַשְו םָהיֵלֲא רמו :ּוהְיִעָשְילא

 ירענ פג רשא ּתְעַמָש רשא םיִרְבּוה ינפִמ אָריִתִלא הוה רָמָא
 -לֶא בָשְו הַעּומְׁש עַמָשְו חור וב ןָתֹונ יִנָנַהז :יִתֹוא רּושַאְּדְלִמ
 -תֶא אָצְמיַנ הָקָׁשְבַר בש :ּוצְרַאְּב בֶרָחּב ויִּתְלַפהְ ֹוצְרַא
 עַמְׁשיפ :שיִבְלַמ עַסֶנ יִּכ עַמָש יִּכ הנבל לע םָחְלְ רּושא למ
 ְךִּתַא םֶחְלַהְל אָצָי רפאל שוכ- ףלמ הקַהְרִּת ד ילַע
 -לֶא ןּורָמאְת הָבִיפ :רמאל ּוהְיְקְזחלֶא םיִכָאְלַמ חַלְׁשִיַו 'עַמָשּיַו
 וב חטוב הָּתַא רֶׁשֲא ךיָהלֶא ךַאשיזלא ירמאל הדּוהידלַמ ּוהיקְזִח
 תְעַמָש הָּתַאֹו הֵּנִהיי :רּושַא ְךֶלַמ ִיְּב םֶלָשּוְרַי ןַתָּנִת אָל רָמאַל
 :לצֶנְת הָּתַאְו םמירחהל תֹוִצְראָה- לכל רִׁשַא יִכְלַמ ּושָע רֶׁשֲא
 -תֶאְו ןזוג"תֶא יִתֹובֲא ּותיִחְׁשִהירַׁשֲא םִיוגַה יִהְלֶא םֶתְוא ּוליִצַהַהְיי
 רּפְרַא ָךְלַמּו תָמֲחְְלַמ היא :רְׂשְלְתְּב רֶׁשא" ןֵרע-יִנְבּו ףַצָרְו ןֵרֲח

 םיִרָפְסַה"תֶא ּוהָיְקְזִח חקיויו  :הָּועְו עֶנַה םִיָוְרפְס ריִעָל ְּךלָמּו
 18 2R 'ּצָה לֵּצַהַה | זס :5 f( ג4 2 18,34) ןורמש ץֶרֶא יֵהֹלֲא הָיַא | 20 >2ת |

rai2 בָשיו )6+ Rל  | Or 2R b193 | ף *  cf3° | Cp 37,3 cfad 2R22  
...dnédrpewev, sed ? origin) | ro ** >2R$ | 12 5 2R®+kai | ל cf ad 

2R | 13 1 ? ריִעָה (ָל 'ָמ <26%55( | 14 1 prb 6 6 sing. 
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 יִנְפְל ּוהָיְקְזִח ּוהׂשְרְפיו הֶוהְי תָיּב לעיו ּוהֲאְרְקִיו םיִכָאְלַמַה מ
 יהא תּואָבְצ הָוהְי :רמאל הּוהְילֲא ו ּוהָּיָקְזִח סלָּפַתִיַי :הָוהְי
 ץֶרָאָה תֹוכְלִמַמ לכל כל םיִהלֶאָה אּוָהדהֶּתַא םיִברְּכַה בשי לארי

 עַמׁשּו ף:ְזֶאו הָוהְי הָּפַהיז :ץְרֶאְהדתֶאְו םִיָמָשַהתֶא ָתיֵׂשֲע הָּתַא
 חלָש רֶׁשֲא ביִרֲחְנַס יִרְבְּבד'לָּכ תא עַמְׁשּו הָאְרּו יִחָניֵע הָוהְי חֶקּפ
 -לָכיתֶא רּושא יֵכְלַמ יובילחה הָוהְי םֶנָמֲאי :יַח םיִהְֶא ףֶרחְל
 םיִהְלֶא אל יִּכ ׁשֶאְּב םֶהיֵהְלֲא-תֶא ןתְנְיפ :'םָצְרַאדתֶאְו 'תֹוצְרֲאָה

 הָוהְי ּהָתַעְו<י באי ןְבֲאְו ץע םֵדָאודְי הׂשֲעמ"םַא יִּכ הָמַה
 יהָוהְי הָתַאִכ ץֶרָאָה תּוכְלְממרְּכ ועו ודי נטישה ניהל
 sa רמָא-הּכ ee ek ו ּוהְיְעָשְ הלר ְָרבְל

 לק הָוהְי רבְדרְשַא רַבְּדַה
 ןויצזתַּב תָלּותְּב ל הגל i הָוְּ
 :םֶלָשּוְִי תַּב הָעיִנַה שאר ְּךיִרֲחַא

 לוק הָתֹוְמיִרֲה יָמ"לעְו ָתָפּנו פרח יָמתֶא*
 :לֵאָרְׂשִי ׁשֹחְק"לֲא ףיְניַע םָרָמ אָשּתַ
 בכר בָרְּב רֶמאּתנ 'יִנדַא ָּתְפְרַח יִיִרְבַע דב

 בל יִתְּכְרִי םיִרָה םוָרָמ יִתיָלֲע נא
 ויָׁשּורְּב רָחְבַמ ֹויָזָרַא תמוק תכֲאְ
 :ּולְמְרּ רַעָי  וצק םוָרָמ 'אּובָאְו

 'םימ יִתיִתָשְו יִּתְרָק יִנַא5
 :ךֹוצָמ יֵראְי לכ יִמָעַפ-ַכְּב יברא

 יִתיִשָע ּהָתֹוא  קוחְרמל ָּתַעַמָשאוְלַה

 ְהיִתאֵבַה הָּתַע יִהיָּתְרציִו םֶדָק ימימ
 :תֹורָצְּב םיִרָע םיִצנ םיִלַג תָֹאְׁשַהְל 'יהָתּו

 - "שָבְו ותַח דֹו"ירצק ֹןָתיֵבְׁשיְוז
 אש קרו הָדָׂש בָשִע ּויָה
 :"המק ינפל "הַמְדָשּו תוגנ ריִצֲח

 16 2R | 17 * 2R< ךיניע | ל 2R> | 18 *1?ּומי— | ל 16 13155 21 םיזנה |
 56 {cfad 2R | 20 * 251155 2% +N | ל ins 6 2R םיִהְלֶא | 21 * 2R לע || ל 6
 et 2R + יִּתְעַמָש | 24 °2R יִבָאְלַמ | 5, 5 61 88 28 | 1 'אְו ₪ 'ַאְו 4 6 | *1
 6 2R ןולמ | 25 * ins 6 2 Dt | 1 א | < 1? רצַמ | 26 *1 ? 'צָי | * 1 יה

 / 27 * 2₪ ושביו | * 2 הָפַדָשּו | < 1 64 ּהָמק (ג1 םיד).
* 
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 :"יִלַא ְּךְזנַרְתַה תֶאְו יִּתְעָדְי ךאוְבּו ְךְתאֵצְו ָךִּתְבָשְוי
 יִגָזֶאְב הָלָע ךְננאשו יִלָא גרה ןעֶיפ

 ךיִתְפֶשְּב יִנְתִמּו ךֶּפאְּב יִחַח יִּתְמָשְו
 תֹואָה ָךְלדהֶזְו :הָּב ָתאָּבירָׁשֲא ךָרָדּב ךיִתְביִשַהְו

 יסיִחְׁש תיִנָשַה הָנָשַבּו םחיִפְס הָנָשַה לוָכָא
 :םִיִרפ 'ִלוְכַאְו םיִמְרְכ ּועְטְנְו ורצו ּועְרַ תיִשיִלָשַה הָנָשַבּו

 הֶשעְו הָּטָמְל שְרָש  יהָרֶאְשִּגַה הָדּוהְיְתִיִּב תָטיִלְּפ הֿפְסִיְוּ
 :הלעָמְל ייפ ןויצ רַהַמ \הָטיִלְפּ תילאש אָצִת םֶלָשּורימ יב

 : :תאזהָׂשע תֹואָבְצ הָוהְי תֶאְנְק
 רּושַא ּךְלְמלֶא הָוהְי רַמָא"הָּכ כל

 ץֶח םָׁש הָרוידאְלְו תאֹּזַה ריִעָהלֶא אובָי אָל
 :הוהי] | ם  :הֶלָלס ָהיֶלָע ְּּפְׁשִיהאָלְו ןֵגָמ הָנֲמְּדקִיהאָלְו
 -םִאְנ אּובַי אֶל תאּנַה ריעָה-לָא בּוְׁשָי ּהָּב אָּבדרָשַא רב
 % :ידבע דו ןעמלּו ינעמל הָעיִׁשּוהְל תאּזַה ז ריִעָהלַע ית 5

 הַָסחְ םינמשּו הֶאַמ רּושא הָנֲחְמְּב הָּכִיַו הֶוהְי ְָּאלַמ אָצְוי5ֿ

 יבש "ל עפ :םיָתַמ םיִרנְפ ככ הֶגַהְו רבב מישו הלא
 ותיּב הֶיֲחַּתְׁשִמ אוה יהיו הָננינְּב בָשָיַו רּושַאִדְלִמ ביִרְחְנַס
 ּוטְלְמנ הָּמֵהְו בֶרָחַב ּוהָּכַה "וינְּב רָצֶאְרַשְו יִּלָמַרְרַאְו ויָהלֲא יִּדָרְסִנ
 ס  :ויָּתְחַּת נב ןֹרַחרסַא ָךֶלֶמִיַו טְרְרֲא ץֶרֲא

 -ןֶב ּוהָיְעְׁשִי ויָלֵא אובו תּומל ּוהיִקְזַח הָלָח םַהָה םיִמיַּבי 38
 הָּתַא תַמ יִּכ תבל וצ הָוהְי רָמָאדהְּכ וילֲא רַמאיַו איֵבְנַה ץומָא
 :הָוהְיְלֶא ללפְתי ריִּקַה- לא וינּפ והנה בפיו :הָיָחֶת אָלְו

 ס es יכב והיְקְזִ ביו יִתישע ךיגיעב בוטהו 'םלש .בלהו
 'ּוהיָקְזִח- לא ּתְרַמָאְו 'ְּךּולָהי :רָמאַל ּוהָיעשִידלא הָוהְידרַבְּד "יִהְיַו
 -תֶא יִתיִאָר ֶתְלַפְּתְתַא יּתְעַמְׁש ךיִבָא דָוָּד יהלֶא הָוהְי רַמָאהָּכ
 שאל ףַּכְמּופ :הָנָׁש הֶרָשָע שמח הימוחלע \ ףסוי "יִנָנה ךֶתָעָמּד

|30°2R29 | 29 1? נואו  add, cfנפל | =  (cf ad 2R) pp28 וה  
 שיחס; 14MSS םיחש | *1 < א לוכָאו; 0 ּולְכַאְ | בז * ?add || ל 1 ? יִרפּו |

cfad2R | 38 * dub;37 % ל  | ns2> | 36 2% + אּוהַה הָליַלַב יִהְיַו; זמ R*32  
cf 2 28% 17,31 | "* prpsל  | ninrag)חרננ  aku velךוסנ  )alְךדרְמ  ? | 

 רצארשובנו ונְּב, cf ass Nebosareser )8 'שו) | ש(ק 2 ל 4 ב | 4 28+

Ao.םסת | 5 %1?  +vbבוש || * 28 + יִמַע דיִגְנ | 5 <. 6 28  vb nonn | 5 *2R 
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 תֹוֲאָהְךלזהָוְוז :תאְּזַה ריִעָהְלַע יִתֹונגְו תאָּזַה ריִעָה תֶאְו ְךְליִצַא
 ינָנַהי* ּורָּבִד רשא הנַה רָבְּדַהתֶא הָוהְי הׂשֲעַ רֶׁשֲא הָנהְי תַאַמ

 תיָנרְַא שב וָחֶא תולְמְּב דרי שא תולעפה לציתֶא בישמ
 ס  הָדָרְי רֶׁשֲא תֹולְעַּמַּב תולעמ רֶׂשֲע ׁשֶמָׁשַה בָשָּתַו תולעמ רֶׁשֲ
 :ּויָלְחמ יִחְוו ותלחּב הָדּוהְייָלָמ ּוהָיקְזַחְל רָתְכַמ

 הָכְלִא יִמָי יֵמְדּב יִּתְרֿפָא יִנָאיי
 :יִתּונָש רָתָי יּתְדְפ לוָאְׁש יֵרֲעְׁשְּב

 םִיַחַה ץֶרָאְּב יי הי הָאְרֶאאל יִּתְרֹמֲאיי
 :ילֶדָח יֵבְׁשויםִע דֹוע םָרֶא טיִבַאדאְל
 יער לָהֲאּכ יּנִמ הָלְַבְו עָסַנ ירחי

 ינֲעְצַבְי הָלּדִמ לח גַראָכ יתדפק
 רקבדדע יִתּנׁשיג :יינֲמיִלְׁשַּת הָלְיְלדַע םּויִמ
 :ינֲמיִלְׁשַת הָלָָל"דע םָיִמי יָתּומְצעלְּכ רֶּבַשְי ןּג ירא
 הָגֹיִּכ הָּנִהֶא ףּצְפצַא כ 'רּונָע סוסי

 :יִנָבְרָע יִליהְקֶשָע 'הָוהְי םורָמִל יניע כד
 הָׂשְע אּוָהְו "יֶלדרַמָאְו רֶּבַַא"הָמי

 :ייָנייֵחַהְו יֵנַמיִלֲחַתְוי יחּור יח ךהְּבילָכלּ ויחי םָהיע ינדא 16
 רַמ יִלדרַמ םּוְלָשַל הָגַהְיד

 ללב תַחָשִמ יִשָפַ יִּתְתְׁשִח הָּתַאְו
 :יִאָטֲח- לָּ וג יֵרֲחַא ָתְבְלשָהדיִּ

 ךלְלהְי תוָמ וה לוָאְש אל יי
 ְָּתַמַא-לֶא | רֹוָבייֵדְרו ּרְּבַשְודאְל
 ְָּתִמֲא-לֶא עידו םיִנָבְל בָא םויַה ינָמְּכ ְּךָרוי אה יח ייפ
 :הָנהְי תיּבלע נייח יֵמְילְּכ ןּגנְגיִתּוניִגנּו יֵנָעיׁשֹוְהְל הָוהְיי

 :יֵחָיְו ןיִחָשַהדלַע ּותְרַמִיְו םיִנֲאַּת תֶלָבִּד ּואְׂשִי ּוהָיְעַשְי רָמאי
 פ  !הֶוהְי תיִּב הלעא יִּכ תֹוָא המ ּוהָיִקְזַח רָמאיַוְ

cf w 115,17 | mejהָמּודְּב  rol7 | 9 ] ;םָּת- ] cfadzr.22 | 8 2R aliter 

wp:דלח || 12 * 1 םיִער | * ?  prb 6 84155 4- MS?6 21155 3 הוהי | ל 1  prb 
 ad רקב 13 || ז3 *1 יִּתְעּוש cf 6 || ° add (dittogr) || 14 * KO םיִסְּכ | ל >6 | <?

add) | ° 1 WY oppressio, cfw 119,122; prpsינדא (?  (Hi 16,20) | ° mlt MSSּופְלְּ  

 יָנֵנעו יִל"הָביִׁשְקַה | 15 *1? ןל"רמא) | vפ 16 6 | *?ולכו|?ויִניִיֲחַתְו|
178 <6%( | *1 6 GV ִּתְכָשֶח | "ו לַעיִלְּב | 816 66 ֶּרְסַח | ar. 22 in 2R 
ante 7 || 21 °° 2R יִחִיַו , .. ומיִשּיו impel | 22 2R+vb nonn ְיִתיִלֲע) ire). 
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 םיִרְפְס לָבְּביִִלַמ ןֶראָלְְְּּב ןֶדאְלּב יִּדדֹרְמ חלָש איַהַה תַעָּבי 9
 ּוהיִקְזַח סהילע חַמשיו> :'קְזֲחִיו הָלְח יִּכ 'עַמְׁשי ּוהָיקְזח" לֶא הָחְנִמּו"

 ו תֶאְו םיִמְשּבַהתֶאְ בָהְּזַהדתֶאְו ףְסְּכַהזתֶא יהתבנ תיְּבדתֶא םֶאְרִינ

 ויָתֹרְצּוֲאּב אָצְמְנ רָשָאילָּ תֶאְו וויִלָּכ תיִּב'דלְּכ תֶאְו בוטה ןָמָשַה
 :ּתְלְׁשִמַמ לָכְבּ ותיִבָּב ּוהָיְקְזַח םָאְרַהְ"אְל רֶׁשֲא רָּבְד הָיָהזאְל
 ּוְרְמָא-הָמ וילֲא רֶמאיַו ּוהיִקְזַח ךלַמַה-לֶא איִבָּנַה ּוהָיְעַׁשִי אביו

 הקוחר ץֶרֶאַמ ּוהָּיִקְזִח רָמאיִו ְּךיֶלֶא ּואָבְי ןְיאַמּו הָלאָה םיִשְנַאָה
 תֶא ּוהיְקְזַח רֶמאיַו ְךָתיֵבְּב ּואְר הָמ רמו :לָבּבִמ ילֶא ּואָּב

 :יתְְּב םיִיִאְרִהְ"אְל רש רָבָד הֶיה"אְל ּואָר יִתיְִּב רשאי
 םיִמָי הָגַה< :תוְבְצ הָוהְיירַבְּד עַמְׁש ּוהָיקְזִח"לָא ּוהיעשְו רֶמאו
 הֶזִה םָיה"רֲע ךיִתְבַא ּרְצֶא רֶׁשֲאַו ָךֶּתיִבְּב רָשַא-לָּכ  אָשְנְו םיִאְּב
 רֶׁשֲא ְךמִמ ּוָאְצִ רֶׁשֲא ְּךיֵנְּבִמּוז :הָוהְי רַמָא רֵבָּד רתּוידאל לבב

 -לֶא ל ּוהיִקְזִח רָמאו :לָבְּב ְךֶלַמ לֵכיֵהְּב םיסירס יהו וחקי דילות

 תַמָאְ 1 יְהִי יכ רָמאיַ ָתְרָּבַּד רשא הָוהְיירַבּד בוט ּוהָיְעַשְ
 | ו

 :םֶכיִהְלֶא רמאי יִּמַע ּומָחְנ ומחני 0
 הלא וארקו םֶָשּור בל- לע ורב בד

 ּהָנֹוע הָצְרג כ ּהָאָבְצ הָאָלָמ יֵּ
 ס וָהיָתאטַח"לכְּב םִיָלְפְּכ הָוהְי ךימ הָחְקָל יִּ

 הָוהְי ךְרֶב נפ רֶּבְּמּב אַרוק לוקי
 :וניהלאל הָלְסְמ הָבְרַעַּב ּורָשִי

 ּולָּפָשְי הָעְבְנְו רַהלָכְו אָשָנְו איגל
 :הָעְקִבְל םיִסָכְרָהְו רֹוׁשיִמָל בְקָעָה הָיָהְ
 פ רד הָוהְי יפ יִכ וָּחִי רֶשְּבלָכ ּוָאְרְו הָוהְי דֹובְּכ הָכְננְו

 אָרְקִא הָמ ירַמֲאְו אָרְק רמא לוק
 :הֶדָשַה ץיִצָּכ 'יּדְסַחְלָכְו ריִצָח רׂשְבַה כ
 :יםֲעָה ריִצָח ןָכֶא וב הָבָשְנ הָוהְי ַחּוְר יִּכ ץיצ לב ל ריִצָח שביל
 : :םלועל םּוקָי ּוניהלאדרבְדּו ץיצ לבנ ריִצָח שבי

Cp 8 ks |? 6 + kai 260066ח || > 2R yh יִּכ | 52% ip | 
2°cfad2R 20,13 | P>2R | 3 >2R | 8° <2.%% | *ל 6 revecow bd | Cp 40, 

  1 41 )cf 52,10(| 6 "16 GFםיהלא תעשי;  3 <6 | ia sic 4 | 5 6האל ;217
 . | 6 5656 avepirov, IP etr 1,24 Orig b. 60%, 6 gloria hominis, 0 plרַמא]
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 602 היעשי 49,925

 ןויצ תֶרָשַבְמ ףךליִלָע ּתַבניִרַה לע
 יִאְוּתילא יִמיִלֲה םָכְׁשּורי תָרשִבִמ לוק םכב יִמיִרָ
 םָביֵהְלֲא הָּגַה הָדּוהְי יֵרעְל יִרְמֲא

 ול הָלָׁשְמ ּוערְזּו אֹּובָי קְַחִּב הָוהְי נא הָּגַהי
 לויָנָפְל ָֹתְְעְפּו ּותֲא ֹורָכָׂש הגה

 ץְּבִקְי וערֶזּב .הָעְרי רָע הָערֶּכיי
 ס  ולַהֵנְי תֹולְע אָשִי רקיַחְב םיִאָלְט

 ןּפת תֶרָגַּב םימָשְו םִיַמ ולעָשב דָדָמְיִמ>
 םיִרָה לפַּב לקשו ץֶרָאָה רפע שֶלָשַּב .לָבְ

 :םיָנְזאָמְּב תֹוֲעָבְנּו
 :ּונַעידֹוי ֹוֵתָצִע שיִאְו הָוהְי ַחּוְרתֶא ןְּבְתְיִמי

 טַּפְׁשִמ חרֶאְּב ּוהָדָּמִִַו ּוהָניִבְיַו ץעונ יִמְתֶאי
 :ּונָעיִדוְי תוֶנּובְת ךֶרְדְו 'תעד ּוהְדְמליַ

 ּובָׁשְחָנ םִינְזאְמ קַחָשְכּו .יִלְדִמ רָמְכ םווג ןָהי5
 רֶעְּב יד ןיא ןונְבְלּוי5 :לוָטְי קדּכ םיִיִא ןה
 ס  :הֶלְוע יַד ןיִא ותיַחְו

 :ּוְלּובָשִחְנ ּוהָתְו סָפֶאַמ ּוְּגִנ ןיַאָּכ םִיֹוגַה- לב ול
 :ול- ּוכְרעֶּת תּומְּדהַמּו לא ןיַמַדְּת ימלאו

 עקר בָהזִּב ףרֹצְו ׁשֶרָח ףְסֶנ לָסָּפַה
 רָחְבִי בקיא ץע הָמּורְת ןָּכְסְמַהי< :ףרוצ ףָסָּכ תּוקְתְּו
 :טומְו אֶל לֶסָפ ןיִכָהְל .ול"שְקַבְו םֶכָח ׁשֶרָח
 םֶכְל שאְרַמ דגה אולה ּועֲמְׁשִת אולה ּועְדַת אולה
 :ץֶראָה תֹודפֹומ םֶתוניִבַה .אולה

 םיִבְָחִּכ יבש ץֶרָאָה גּוחילַע בשה
 :תָבׁשְל ילֶהְאְּכ םֵחּתְמִיו .םִיַמָש 'קכ הָמּונַה

 :הָשָע ּוהְּתַּכ ץֶרֶא יִטְפָש ןיֵאָל םיִנְזֹור ןתונה*3
 םַעַַג ץֶרָאְּב שרש"לַּב ףָא ּוערזז -לָּב ףַא ּועַטְנלַּב ףא+

 + :םָאָשִּת שָקּכ הָרְעְסּו ּושָבִיַו םֶהָּב ףַׁשָנםנְו
 :שודק רמאי הָושֶאְ יָנּגיְמַדְת יִמד לֶאְו5

ro 1c 66% קְוְּב | זז? 1 וקיחב ..י ץבקי | 2 >GAOE ? (ragav rv flv) | 
14 = add? (cf 6) | 151? ולוטי | זֶכ 1 זב ףֹרְצַי ve! ףיסוי )19 <6( | 20 = <0; 
6 buoiwua kareckevacev (adtév <?*"55(; [ ₪ הָנּומְּת ןוכמל (cf ad 41,7( | 

 ץיִקְרְכ, 1 41 | * 1? להאָּב =  | 22 5 6 06 xoudpavתּודְסיִמ  frt 1גז



[09 JESAIA 603 

 הָלַא אָרְבִדיִמ ֹואְרּו םֶכיֵגֵע םֹורָמרֲאְׂשי5
 אָרְקְו םֵׁשְּב םִלָכְל .סָאְבְצ רָפְסְמְב איומה
 ס  רֶקְעָנ אל שיא כ ץיּמַאְו םינוא במ

 לֶאָרְׂשִי רֵּבַרְתּו בקעי רמאת הָמָלז
 :רֹובֲעָי יֵטָּפְׁשִמ יַהְלֶאְמּו הוהְימ יד הָרְתְסִ

cialָתְעַמָש אָלְיִא ּתְעַדִי  

 ו רק יא עני אל קי אל
 :הָּבְרַי הָמְּצְע םיִנֹוא ןיִאְלּו םחָּכ ףַעַיל ןתני
 :ּולשְּכְו לוָׁשְּכ םיִרּוחְּו ּועָגְו םיִרעְנ עו
 םיִרָשֶּנַּכ רָבֲא ּוִלֲעַי .חכ ּופיִלחְי הָוהְי קני

 ס  ּופַעיַי אָלְו ּוכְלַי ּועָניִי אָלְו ּוצּורי

 יַחָכ ּופִלֲחַי םיִמֲאְלּו םייא ילא ּוׁשיָרֲחַהי 1
 :הָבָרְקִנ טּפְשִמל והְחו ורבי זָא וש
 לְגרְל ּוהֲאְרְקִי קָדצ חֶרֶזַמִמ ריִעַה ימי

 ידרי םיִכְלְמּו םּג וִיָנַפְל ןֶּתִי
 :ֹוּתְׁשְק ףָּרִנ שְקְּכ וברח רָפְעַּכ תי
 :אֹוְבְי אל ויָלְנַרּב חַרֶא םוְלָש רוָבַעָי םפְּדְר
 ׁשאָרַמ תֹוִרּדַה ארק הֶׂשֲעְו לעפוָמּ

 :אּוהיִנֲא םיִנֹרֲחָא-תֶאְו ןושאר הָוהְי יא
 :ךּותֶַאְינ וברק  ּודָרְחְי ץֶרֶאָה תוצְק ּואָריוְו םִיֲא ּוָאְרּ
 :קָזח רמאי ויִחָאְלּ ּורָוְעַי ּוהֲעְר"תֶא שיא"
 םעּפ סֶלּוָהְתֶא שיִטַּפ קיִלֲחְמ ףרצדתֶא שֶרֶח קַח
 ס :טֹומִי אל םיִרָמְסַמְב ּוהְקַּזִחִיו אּוה בוט קָבְדל רמא

 ְךיִּתְרחְּב רשא בקעי = יּדְבע לֵאָרְׂשִי הָּתַאְו
 :יִבָהֶא םֶהְרְבַא עַרְז
 ךיִתאְרְק ָהיָליצַאמּו ץֶרָאָה תוצקְמ ףיתקזחה רֶׁשֲא
 :ךיִּתְסַאְמ אָלְו ךיּתְרַחְּב הּתַאדיִדְבַע ףל ראו

  cf 4031 | 2 1 pkיִּתְחַכּותְל ּולֲחָי  -* prpsז , 6 6 | Cp 41ץֶמאְו | 26
 | =  | 5םֶּתשק .. םָּבֹרֹח  )vel 'R), al (cf 6)צש 6 6 דרָחָי | * 1? םַנִּתַי

add; 6 וְּדחִי קזס ודרחי? (צ6| ? גם fin vs + טפשמל ודחי) | יצ 6. 7 > 
coniung c 40,19. 20. 
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 . 4 היעשי 41 ,10--4

 קה ןימיכ תמי דיזע יצא
 ב םיִרָחָגַה לָּכ ּומְלְּבִיְו ושבָי ןֶהיי

 ְָּביר ישָנַא ּודָבאיָו ןיאָכ ּויָהְ
 ְךָתַָמ יׁשְנַא=.םֵאָצְמִת אָלְו םֵׁשָקְַּתי

 le יִׁשְנַא סָפָאְכּו יאק יָה

 ס יתר נא אית לא ל רָמאָה
 לֵאָרְׂשִי יִתְמ בקעֶי תעלות ֵאְריתדלַאצ

 :לֵאָרׂשִי שד ךלאְגְו ההיא ךיתְוֲע נא
 תֹויפיּפ לַעְּב שֶדֶח 'ץּורָח 'גרומל ךיּתְמש הגה
 :םיִשָת ץֶפּכ תעָבְנּו קדֶתְו םיִרָה שת

 םֶתֹא ץיִפְת הָרְעְסּו םַאְׂשִת חּוָרו םֶרָזַתִי
 פ  ּולְלַהְתִת לאָרְִׂי שווָרְקִּב הֹוהיְב ליגת הָּתַאְו

 . הֶּתְָׁנ אָמְפּב םנֹוׁשְל ןואָו םימ םיִׁשָקַבְמ םיִנויְכָאָהְו םיִינֲעָה יז
 :םֶבְזָעֶא אל לֵאָרְׂשִי יָהלֲא םגֲעֲא הָוהְי יֵנֲא

 תֹונְעמ תֹועְָּב ףותְבּו תֹורָהְנ םִיָפׁש-לַע חָּתְפֲאי
 :םִיָמ יִאְצומְל הָיִצ ץֶרֶאְו םומדסנאל רֶּבְדִמ םיִשֶא

 ןמש ץעְו סָרַהְו הֶטש ולא רֶּבְדִּב ןָתֶאַפ
 :וּבְחִי רּושַאְתּו רֶהְדִּת ׁשורְּב הָבְרעָב םיִשָא

 וחי ּוליִּכָשְיו ּומיִשְיְו ּועָדיְוּוֲאְרו ןַעָמְלי
 ס | הָאְרִּב לֶאָרְׂשִי שוָדְקּו תאְז הָתְשֲע הָוהְיְדד כ

 ְךָלִמ רָמאי םֶכיֵתֹומִצע ּושיגה  הָוהְי רמאי םֶכָביִר ּובְרְקיי
 :בקעו] הָניִרֲקִּת רֶׁשֲא תֶא ּונָל ּודיִִיְו ושיִגְייי

 ּונָּבְל הָמיִׂשָנְו ּודיִּגַה הָּנַה הָמותֹונׁשאָרָה
 :ּונָעיִמְשה תֹוִאְּבַה וא 'ןֶתיִרִחֶא העד
 םָּתַא םיִהְלֶא יִּכ הָעָדָנְו רוחֲאְל תּוּיַתָאָה ּודיגַה3

 :וָדְחִי ארנו הָעְּתְׁשִנְו ּועַרָתְו ּוביִטיִּתלְףַא

 סם :םֶכָּב רַחְבִי 'הבעות יעפָאמ םֶכְלָעַּפּו * ןיאמ םֶּתַא"ןַה 54

add || 19 trspז7 ?  || frt addר | 1  Var®14 1 תמר 6 7 | 15 °  | 
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1-2 JESAIA 605 

 ייִמָשְב אָרקִי שָמָשחרֶזֶמִמ תאי ןּופצִמ יִתֹוריִעַה 5
 :טיִט-סֶמְרְי רצוי דמְכּו רֶמחומְּכ םיִנָנְס 'אָבְיו

 קיִּדצ רָמאנְו םיִנָפְלִמּו הָעְדְנְו שארמ דיִגַהְיִמ
 :םֶכיִרְמִא עָמשךןיא ףא עיִמְׁשמ ןיא ףא דיגמְךןיִא ףָא

 :ןּתֶא רֶׂשֵבְמ םֶלְָשּוְיִלְו 'סָּגַה הגה ןיִיִצְל ןושאריז
 :רָבְד וביִשְְו 'םֶלֶאְשָאְו ץעזי ןיִאְו הָלֶאמּו שיא ןיִאְו אָראְ*
 פ  ּםֶהיְִסַנ ּוהֵתְו ַחּוְר םהישעמ סֶפָא 'ןָא םֶלָּכ הפ

 יִשְפַנ הָתְּצָר יִריִחְּב  וּביְּדְמְתֶא ידע" ןָהי ל
 :איִצוי םִיֹונל טָּפָשִמ ויְלִע יחּור יִּתַתְנ

 :ולוק ץוִחַּב עיִמְׁשיהאָלְו אש אָלְו קָעָצַי אל
 הָנֶבַכְי אָל הָהכ הָתְׁשִפּו רּובְׁשי אָל ץּוצְר הָנָק

 ץּורָי אָלְו הָהָכָי אָלי טָפְׁשִמ איצוי תַמָאְל
 פ | ּּולחְיְי םיִיִא יתְרותְלּו טָּפְשִמ ץֶרֲאְּב םישָידע

 םֶהיֵמֹונְו םִימְׁשַה אָרֹוּב יהֹוהְיולֲאָהי רַמָא"הּכ
 היִלָע םַעְל הָמָׁשְג ןתֹנ ָהיאָצַאֵצְו ץֶרֶאְה עקר
 :הָּב םיִכָלְהַל ַחּוָרְו
 ְָרְּב קְנְחַאו קְרַצְב ףיתארְק הָוהְ נא

 :םִיּג רֹוָאְל םֶע תיִרְבְל ּךְנָתֶאו דִרָצַאְ
 ריִסַא רָגְסַמִמ איִצֹוהְל תוָרְוע םִיָגיֵע חֶקֶפִל

 יִמָש אּוָה הָוהְי ינא* ִּךָשח יִבָשְנ אָלָּכ תִיֵּבִמ
 :םיִליִסָּפִל יִתָלַהְתּו ןִּתֶאאָל רֶחאָל יֵדֹובכּו
 דיֵּנַמ יִנָא תּוׁשְדֲחַו ּואָבדהַּנַה תֹונׂשאְרָהּ

 פ  וםָכְתֶא עיִמְׁשַא הָנְחַמְצִּת םֶרָמְּ
 ץֶרֲאָה הֵצְקִמ ֹוִתְלַהְּת שֶדֶח ריש הָוהַל ּוריֵשי

 :םָהיִבָשְיַו םיִּיִא .ואלְמּו םִיַה ידי
 רָדק בשִּת םיִרְצח ויִרָעְו רּבְדַמ ּואְׂשִיי
 :ּוחָנְצִי םיִרָה ׁשאָרַמ עלק יֵבׁשְ ו

 :ּודיגי םנֲאְב ֹוִתְלִהְתּו דֹוָבּכ הָוהְיל ּומיִשְייי
 25 ** ? | ֹומָׁשְב אָרְקֶא cf 45,3 || * 1 סבָיְו | 27 = 1 ָהְּתְרַּנַה | 28 6% + ןיֵאַמ

Cp 42,1 6+ lows | 6+אלו סֶּתַא, 1 ₪ |29 41 ? ₪ 4 || * 1 ןיִא |  () 
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 .- 606 היעשי 43,1—42,13

 הֶאְנְק ריִעָי תוָמְחְלִמ ׁשיִאְּכ אַּצְי רוָּבנּכ הוה
 פ  :רָּבַנְתַי ויָבְיְאדלַע ירצה עירי

 קָפֶאְתֶא שיִרַחֶא םֶלּועַמ יִתיִׁשֲחָהיּצ

 :רַחַי ףַאְׁשִאְו םשֶא הַעְּפָא הָדלוּכ
 שיבוא םּבְׂשעלְכְ תֹועְבְנּו םיִרָה ביִרֲחֶאיפ

 :שיבוא םיִּמָנַאְו יא תּורָהְנ יִּתְמשְו
 םֶכיִרְדֲא ּועָדי"אל 'תוביִתְנּב יּועְרָי אֶל ֶרְָּב םיִרָוע יִּתְכַלוהְוי

 רושיִמֶל םיִשקעמּו רּואְל יםֶהיִגְפל ךֶׁשְחַמ םיִשֶא
 :םיִּתְבַע אָלְו םֶתיִשע םיִרבְַּה הָלֵא

 לֶסָּפַּב םיִחְטְּבַה תֶשב ּושְבָי רּוחָא ּונָסְנִ
 ס :ּוניהְלא םָּתַא הָכְּסמַל םיִרֵמֲאָה

 :תֹואְרל ומיה םיִרְועַהְו יעַמׁש םיִשְרִחהיי
 'חַלָשֶא יִכָּאְלַמְּ* שָרֶחְו יֵּדְבַעדםא יִּכ רָוָע ימי

 :הָוהְי דָבַעּכ "רוע 'םֶלָשַמַּ רוע יִמ
 :עמשִי אָלְו םִיַנְזֶא ַחְקּפ ירָמְׁשִת אָלְו תוָּבַר יתיִאְרּיפ

 :ריִָּאְו הָרות לי וקְרצ ןעמל ץֶפָח הָוהְיי
 םֶלָּכ "םירוחב ַחָפְה יּוסָשְו זּוְּב"םע אּוהְו*

 ּואְּבִחָה םיִאְְכ תְבְבּ
 :בָשָה רָמאָרִיִאְו 'הָּפשְמ ליצמ ןיִאְו ֹובָל ּויַה
 :רֹוחָאְל עַמְׁשְיְו בשקי תאְז ןיזאְי םֶכְב ימי

 םיִזְוְבְל לאְרָשִיַו בֶקְעַי הָפושְמָל ןַתָביַמְ
 ּועְמש אָלְו ךולָה ויכְרְדַב ּוָבָאאְלְו ול ּונאָטח ּוָז הָוהְי אוְלַה
 :ּותְרוְתְּב] הָמחְלְמ זּוזַעְו ופַא הָמַח לע משר

 פ = :בללע םיִשְייאלו וּב"רעְבִּתַו עי אלו ביֵבָפמ ּוהֲמהלתו
 לָאְרְשִי רע "בקע ךארב  הָוהְי רַמָאדהָּכ הָתַעְוי 3

 :הָּתָאילךְמְׁשְב 'יִתאָרְק ּףיִתְלאְג יִּכ אָריִּת-לַא
VarS Vrs" | >? trspתֹויִצְל | 16 =? 306 ('ָּךַב) | *  sקpr14 66 'ועֶלַה | 15  

 post 'מו | 17 6 תוכ- || rg * 64 ‘TY || °° pro his vb 66 GAN | oi אטקו60-
sed haec vbםֶהיִלָשמְּכ | = >6%) ; 06 = 48 || % 1 ? שָרָחְו,  = ovTeg attdv 
plur) | * 620 * 0 תֹואְָר א ָתיִאָר )68  | (vel ₪1 totus vs?) add esse vid 

 ורמ-- | 5 ca 6oMss 'ת, pc MSS 63 ּועָמָשְת | 22 * | םיִרְוחְּב | * 1? מל |
24 Q own) | 25 15+ 6 669 nn | Cp 43,1 *? dl (mtr cs) | ® 1 ft 
 ּיִתאָרְק. 6646 6
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43,3-7 JESAIA 607 

 ְּופְטְׁשִי אָל תֹוְרָהְנַבּו יֵנָא ְךְּתַא םִיַמַּב רֶבעַתְיִּכי
 :ָךָּבדרַעְבִת אל הָבָהְלְ הָוְּכִת אל ׁשֵאומְּ ךָלַתיִּכ

 ּךָעישומ לארי שוק ימלא הָוהְי יִנֲא יג
 :ְדיִּתְחַּת אָבְסּו שּוכ 'םיִרָצִמ ְרֶפָכ יִּתַתְנ

 ְךיִּתְבַהַא יגאו תְדּבְכִנ יניִעְב ָתְרָקְי רשאמי
 :ִּךָשֶּפַנ תַחַּת םיִּמָאְלּו ףיִּתְחַת םֶדֶא ןּתֶאְו

 נָא ְּךְּתַאיִּ אָריּתלַא
 :ּךְצְּבְקַא בָרעַמִמּו ְךעְרַז איָבֲא חַרֶזַמִמ

 יאָלְכְתִא ןָמיִתְלּו יֵנַת ןופָצל רבא
 :ץֶרֲאָה הָצְקִמ יִתונְבּו קוחְרמ יֵנְב יִאיֵבָה
 :ויתישע-ףַא ויְּתְרְי .ויִתָאְרּב יִרובְבַלְו יִמָשַב אָרְקִּנַה לכ

 :ומָל םִינְזֶאְו םיִׁשְרֲחְו שי םִיְגיְִו רעדע איצוה*
 םיִמֲאל ּופְסֶאְיַו וחי יְּצְּבְקַג םִיגַה"לָכ

 יּונֲעיַמְׁשִי תונשאְרְו תאז רִָּ םֶהָב יִמ

 יִתְרָחְּב רשא ייִרבַעְו הָוהְייָאְג ידע םתַאוס
 אּוה יִנָאדיִּכ 'ּוניִבְתְו יל יּוניִמאתְ ועדת ןעמל

 פ  הָיְהִי אֶל יֵרֲחֶאְו לֶא רצוגדאל ייִנָפְל
 :עישומ יִדַעְלַּבִמ ןיאְו .הָוהְי יִכְנָא יכנָאו

 "רז םֵכּב ןיאו יִּתְעַמְׁשַהו יָּתְעשוהְו יִּתְדַּגַה יִכְנָאְי
 אוה יִנָא םויִמ-םַגי :לַאיִנַאו הָוהְידָאְנ ידע םָּתַאְ

 פ הנְביִשְי יִמּו לַעְפָא ליְמ יִדִמ ןיאְ
 לֵאָרְׂשִי שּוָדְק םֶכְלַאְג הָוהְי רָמֲא-הָכיּ

 סֶלָּכ יםיִחיִרְב יִּתְַרוהְו הֶלָבְב יִּתְחלש םָכְגְעַמְל
 :'םָתָנַר 'תיְִנָאָב ה םיִּדָשַכְ
 ס  ּםֶכְּכְלַמ לֶאְרְשַו אָרֹוּב םֶכָשּודְק הָוהְי גאי

 :הָביִתְנ םיִנַע םִיִמְבּו ְּךרָּד יב ןתוגה הְוהְו רָמָא הָּבי
 וצי דּוזעְו לח םּוסְו-בָכָר איצומהיז

 :ּובָכ הָּתְשְּפַּכ ּוָכָעְּב ּומּוקִי"לַּב ּובְּכָשְי
 41 + תמְדַא | ץ 1 6 0 בל | 81 איצה עס ואיצזה | 183 וצבקי | * 6
 4017766: ,dptv 1 נָע-- | 10 * prps יִדָבַעַ ו *1 ? 'ךי 'אָיַו יו | :3 669 םֶלעַמו
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 608 היעשי 44,7—43,18

 ּוננּבְתִּת-לַא תויְנְמְדקְו תּוְנשאָר ּורְכְנִת-לאי*
 הּעְדַּת אֹולֲה חָמְצִת הָּתַע הָׁשְדֲח השע יִנְנֲהי

 :תֹורָהְנ ןומישיב :ְּךָרד רֶּגְּמַּב םיִשֶא ףָא
 הָנֲעי תוָנָבּו םיִנַּת הָדָשַה תָיַח יִנֵּבַכְתי

 ןמישיְב תֹורָהְנ םִיֿמ רָּבְדִּמב יִּתִתְניְּכ
 :ּורּֿפסִי יִתְלַהְּת יל יִּתְצְי וז"סע=י :יִריֵחְב יִמע תּוקָשַהְל

 :לֵאָרׂשִי יִּב ְתָעְגְיְיִּכ בקע ָתאָרָק יִתֹאזאָלְו=י
 יִנָתְרּבַכ אֵל ְּךיַחָבּו ךיִתְלָע הש יל ָתאיַבַה"אְלג

 :הָנּובְלְּב ְךיִּתְעַגּוה אָלְו הָחְנַמְּב ְּךיִּתְדַבעֶה אל
 ייָנְתיוה אֶל ְיַחְבְז בָלְחְו הָנְק ףָמְכַב יל תיִנָקאְל>

 ינוב ינתנו ךיִתואטחְב ינתְבעַה דא
 :רּכֶזָא אל ְּךיָתאֹטַחְו ינֲעְמְלְךֵעְׁשְפ הָחֹמ אּוָה יִכֹנֲא יִכנָא5
 :קָּרְצִּת ןעַמְל הָּתַא רַפס דִחָי הָטְּפָשַנ יִנריֵכְזַה5
 :יב ּועְׁשּפ יציל אָטֶח ןושארה ְּךיִבָאז
 פ !םיִפּודְנְל לֵאָרְׂשיְו בקעי םרֲחלי הָנּתֶאְו ישְדְק ירש לְלֲחַאויצ

 ם וב יִּתְרֲחְּב לאָרְׂשִיְו .יִּדְּבַע בֵקְעַי עָמָש הָּתַעְוי 4
 רועי ןֶטַּבִמ הְרָציו ךשע הָיהְי רֿמֲאהּכי
 :ֹוב יִּתְרַחָּב ןּוְרָשיְו בקעי ידְבַע אָריִּתִ לא
 הָׁשְבַי-לע .םיִלְזונְ אמצע םִיַמ-קַצֶא יֵּכ

 יִאצַאלע יתָכרבּו ףערנילע חור קַעֶא
 :םִיָמ"יֵלְבײלע םיִבָרְעַּכ ריח ןיבְּב ּוחְמָצְוי
 בקעידםשְב יאָרָקִי הָזְו יִנָא הָיהיִל רמאי הו
 פ 'הָּנַכְי לֵאָרְׂשִ םֵׁשְבּו הוהיל י ֹודְי בָּתְכִי הזו

 תֹוָאָבְצ הָוהְי ולאו לֵאָרְׂשִידלמ הָיהְי רַמָאדהֶב

 :םיִהלֲא ןיא ירבו ןוֲחָא נאו ןושאר יג
 יִל ָהָבְרְעַיְו הְדיִניו os יינֹומְדיִמּול

22 9% on | 24°? add || ל 1 56 6 66 ‘ny (00ח6000מ)) | 25 prb 
dl; vb טחו 'מל >%5*6 | 28 = 1 ₪ 'ק ירעש 'ַאָו; קזקצ ישָדְק יִרָש ּולְלַחִיַו' 
cf 6 (oi dpxovrec ra did ov) 5 || " 1'אְו | Cp 44, ד dl? (mtr cs) || 2 5 

 לארשיו | 4 1 6 6 (םִימ? ןיִבְּכ (8 ןבב 10155 ןיבכ) | 5 *16 £אַרקי| 638
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44,8- 4 JESAIA 609 

 יתָדְּגהְו ְךיִּתְעַמְׁשִה זַאמ אָלַה ּוהְרְּת"לַאְו ֹורֲחְפִּת"לָאי
 ;יִּתְעָדְידִלַּב רּוצ 'ןיִאְו יֵדֲעְלַּבִמ ּהולֶא שיָה יָרֲע םּתַאְו

 ּואְר-לַּב ּהָמַה םֶהיֵדֲעְו וליעוילַּב םָהיִדּומַחו והת םֶלכ לספרי

 :ליעוה יִתְלָבל דס לָספּו לֶא רצְיְימיפ :ּוׁשְבַי ןעַמְל ועדי" לֵב

 ּודמעי לכ ְּבקְתִי םרָאמ הֶּמַה 'םיִׁשָרחְו ושבו ורבי ןָתיי
 תובְקַמַבּו םָמָּפַּב לַעְפּו דֶצעַמ 'ִלֶזְרַב ׁשַרָחיי :דַחָי ּושְבָי ּודְחַפִי
 :ףֲעיַו םִיַמ הֶתָשדאל חפ ןיִאְו בַעְרדסּג וחפ ַעוְרְזב ּוהָלְעפִיַ ּוהָרָּצִ
 הָנּוחְמַבּו תּועְצְקִמַּב ּוהָשעַי דְרָשַב ּוהֵרֲאָתַי וק הָטָנ םיצע שרָחי

 :תִיְּב תֶבָשָל םֶדָא תֶראְּפַתְּכ שיא תינְבְּב והיו ּהָראָתי
 'ֶרֶא עטְנ רעָנ"יצעב וָלְעִמְַיַ ןולאו הֶזְרִּת חו םיזְרַא ול"יתָרְכִלי
 הָפֲאְו קיִשּנְ"ףא סָחְּיו םָהַמ חַפִיִנ רַעְבְל םֶדֶאְל הָיְויי דני שנ
 ףָרׂש ּויָצָחי< :ֹומָל"דָנְסִַו לָסַפ ּוהָשָע ּוחָּתְׁשִַו לֵא-לַעפִיְףַא םֶחָל
 רָמאיִו םחיףא עּבְׂשְְ יִלָצ יהל לָבאיי רׁשְּ 'יִצָח"ילע שָאדּומְּב
 וָל"דֹוָּנְסִי ולספְל הָשָע לאל ותיִרֲאׁשּו :רּוא יִתיֵאָר יִתֹוּמַח חָאָה

 אליי ם :הָּתֶא ילֲא יִּכ ינְליִצַה רמאיָו ולא לתו וחש
 -אָלְופ :םָתֹּבְל ליִּכְׂשַהַמ םָהיֵניִֵע תֹואְרַמ חט יִּכ ּוניִבָי אָלְו ּועְדָי
 שָאְדּומְב יִּתְפְרָש ויְצָח מאָל נּובְת-אָלְו תעד אל ובלה לֶא ביִׁש
 הָבֲעֹותְל ּורְתְּו לָכאְו רֶׂשָב הָלצֲא םָחָ וילֲחג"לע יִתיַפֲא ףַאל
 ליצודאלְ ּוהָטה לתּוה בל רֶפֲא הער :דוָּנְסֶא ץע לּובל הָשעַא
 סם יִניִמיִּב רֶקָשאולַה רַמאי אָלְו ושפנ"תָא

 הָּתֶאיִּדבַע יִּכ לֵאָרְׂשִיְו בקעי הָלֲא-רֶכְז“ו
 :יִנָשָנִת אל ילאְרשְי הָּתַא יִל-דְבַע ְּךיִּתְרצִ

 ךיתאטח ןָנעֶכְו ךיִעָשְּפ בָעְכ יִתיֲחְמי
 :ךיּתְלַאְנ יִּכ יִלֶא הָבּוש

 ץֶרֶא תּּיִּתְחִת ּועיִרָה הוהְי הָשָעְיִּ םיִמש וגר
 וּב ץעדלכְו רעֶי הָּנִר םיִרָה ּוָחְצּפ

 5 :רָאָפְתי לֵארׂשִיבו בעי הָוהְי לַאְיִ
 ןטּגמ ָּךְרצְְו ָלאָג הָוהְי רַמָא-הְּכצ

cf 6*% Kal otr fjgav 0דידלב ' (vel? dl1? ואָרִת | *1 םָאְ  hapaxleg;8 *  
(y 58,6; Dt 18,11) | 1זז *1 ₪ וירְבח  | g sic 48; dlףאסטסשצ] ד6ד6 [דוע?) ||  

 ויש - | 12 ins frt 6 6 7° (Hif עטו דדח) | 14 6 1 תַרָּכ | * 56 4; 0 ןֶרא, א

cf 19 et 68 || © trsp haec vb,לעו | 1 ויָלָחְּ  xUpiog) | 16 * 42MSS Vrsוָרָא 0;  

prps Jen, cf Dt 32,15.36 'שיו | * 1 ? 3; MSSדֶנְסי | כז * - cf 6 | 17 Q™°* 



 610 היעשי 45,9—44,25

 יִדָבְל םִיַמְׁש המֹנ לכ הָשֶע הָוהְי יֵכֹנָא
 :יתַאי ץֶרָאָה עקר

 לָלּוהְי םיִמְסְקְו םיִּדַּב תֹוָתֹא רֵפַמי5

 לִי םָתְעַדְו רחש םיִמְכֲח בישמ
 םיִלְׁשִי ויָכָאְלִמ תצֲעְו "ודע רֶבָּד םיקמ*י

 היֶתּובְרָחְו 'הָנינּבִת הָדּהְי יָרָעְּ בָשּות םֶלְשּוְריִל רַמאָה
 :םַמּוקַא :שיבוא ְּךִיַתֹרַהנְו יִבָרֲח הָלּוצל רַמֹאָה יז

 םֶלשְי יִצָפָחְִלָכְו ליער שרוכל רַמאָה
 ס  :דַסְנַּת ילָכיִהְ הָּנְּבִּת םֶלָשּוריְ 'ִרָמאָלְ
 וניִמיִב יִּתְקַזַחַהְד רֶׁשֲא ושְרוכל ּוחיִשְמְל 'הָוהְי רמָא-הכ 5

 ַחָּתַפַא םיִכְלַמ יִנְתָמּו םיוג ֹויְנָפְלִיידַרְל
 :ּורָנָסִי אל םיִרָעָשּ םיַתְלּד נפל ַחָּתַפִל
 ירשו יםיִרּודַהְו לא יל יִנֲא

 :עדנַא לרב יֵחיִרְבּו רבשא הָׁשּחְנ תּל
 םיִרְּתְסִמ יִנָמְמִמּו ךשח תורְצוִ ל יִּתַתָנו

 :לֵאָרְׂשִי יהלֶא ְּךְמׁשְב אָרֹוְקַה הָוהְי ינַא יִּכ עֶּדַּת ןַעָמְל
 יִריִחְּב לֵאָרְׂשְִו בקעי יּרבַע ןעמְל+

 :יִנָתְעְַי אֶלְו ךְּנַכַא ְךֶמֶשְּב ל אָרְקֲאָו

 םיִהלֲא ןיא יִתְלּז דוע ןאָו הָוהְי ינאי
 :ינָתְעְַי אָלְוָךְרזַאַא
 ַָעְִּב םָפֲאיּכ ּהָבְרעַמִמּו ׁשֶמָׁש-ַרְזמִמ ועדי ןעֶמל*

 ָּךָשח אָרּובּו רוא רָצויז  :דוע ןיִאְו הָוהְי ינַא

 פ  הָלַאדלָכ הָׂשֹעיהָוהְי ינַא עֶר אֵרּובּו םָלָש הָשע
 קֶדְצדּולְּזו םיִקְחָׁשּו לַעַֿפִמ םִיַמָׁש ּופיֵעְרַה

 'עֵׁשייּורְפְיְו יץֶרָא"חַּתְפִּת
 ספ  :ויְתאָרְּב הָוהְי יא דחי ַחיִמָצַת הקַדְצּו

 הָמְדַא ישָרַחדתֶא ׁשֵרֲח ורָצַיתֶא בֶר יוהפ
 :"ול .םיִדָיְיִא ל ךלֶעַפו הָשַעְּתִהַמ ורציְל רָמֲח רַמאיַה

 24 1c א 31155 Edd 6 יִּתַא מ; יִּתֲאַמ | 26 * 1 ¢ 68 וָדְבַע | ל ₪
 add | 28 * prps 'yI, cf Sach 13,7* (1 ₪ M0) | ל ? al ו ?vell) 6 69 רַמאָה) |

e45,1 *6+6 666 | 51? דרל (= דירוהל); קצק דֹרֲחַל צ Cp51 'הלּג |  
 דיִרָחַהְל | 2 * 6 םיִרָהְו | * א רֶׁשֹוא 0 רַשִיַא | 6 1? ּהָב-- | 7 6+6 66 |
 8 5 ?exc ּהָמִחַר | ?exc םּולָשְ ?jel ָהיִת-- | 9 =ו ךל . . ולעפו (66 ךל)
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45,10—21 JESAIA 611 

 . :ןיִליִחְּתִהַמ הָשָאְלּו דיִלותהַמ באל רַמא יוָהְיפ
 ורָצויְו לֶאְרְשי שוֶדְק הָוהְי רַמָאדהְּכִיי
 :יִנָּוצְּת יֵדְ לעפ- לעו רנְּב"לע ינּולֶאְש תויַתֶאָה

 יתאְָב ָהיִלָע םָרֶאְו ץֶרָא יִיִשָע יכנָאיי
 :יִתְיּוִצ םָאְבְצְ"לָכְו םִיַמׁש ּוֵטָנ יִדָי יֵנֲא

 רַשיִא ויָכָרְּדלָכְו קֶדְצְב ּוהָתריִעַה יִכנָאי
 תַּלְׁשִי יִתּולְנְו יִריֵע הָנָבְידאּוה
 ספ  :תואְבָצ הָוהְי רַמָא דַחשב אָלְו ּיַחְמְב אל

 יהְוהְי רַמָאו הָּכיצ
 הֶּדַמ יִשְנַא םיִאָבְסּו שּוּכד'רַחְסְּו םִיָרצִמ 'ֵעיִני
 רבע םיִקְַּּב וכלי ךִיְרְחֶא ּויָהְי ל ורבעי לע
 ּולְלַפְתִי יל" ּגוחִּתְשְי ךיִלַאְו
 :םיִהלֶא סַּפֲא דוע ןיִאְו לא דב ךא

 :עישומ לַארְׂשִ יִהְלֶא רַּתַּתְסִמ לא הָּתַא ןַכֲאי5
 :םיִריִצ יִשְרֶח הָמלְּכְב וכלה רָדחַי םֶלּ ומְלְכְנְסְְ ושוב 6
 םיִמָלוע תַעּושָּת הָוהיַּב עשונ לַארְׂשִיוד

 א" ו לע יִמְלועְ דע ּומלָּבְתאְלְ וׁשְבֲת"אל
 םיהלָאָה אּוָה םִיָמָשַה אֹרּוּב הָוהְי-רַמָא הָכ יָּכפ

 הָנְנְְכ אּוָה ּהָשִעְו ץֶרֲאָה רצוי
 הָרָצְי תֶבָשָל ּהָאְרְב והְתְדאל
 :דוע ןיִאְו הָנהְי נא
 ףָשח ץֶרֶא םוקְמַּב יִּתְרַּבְּד רָתַּפַב אלופ

 יִנּוׁשקב ּוּהָּת בקע עַרֶזְל יִּתְרַמֲא אל
 :םיִרְׁשיִמ דיִגמ | קָדֶצ רבּד הָוהְי יִנֲא
 םִיּוּנַה יִטילפ ְָחי ּושָגְנְתַה ואבו ּוצְבָקָה >>
 םֶלָסִ ץעדתֶא םיִאְׂשנַה ועְדְי אָל
 :עישוי אל לאלא םיִללּפְתִמ

 וחי עָנִי  ףא ּושיגהְו ודְיְגַהְיי
 הָדיִגַה זָאָמ םֶדָקִמ תאז עיִמְׁשַה יִמ

sקr65,3( יִנָּפ"לע יִנּולָאׁשִת ? 'אַה) | 14 * 6+ תֹואָכְצ | ? ק (cfזז *<* קזקפ  
NKטמפ + | 15 1 א  dl )a1ּ23 4 | )=בדוM5S Eddירחסו . .יִעיִגְי | < >6 ?;  

cf gus ? (apud Sabatier ad loc) zn fe | 16 **1 84 6 6 וימְמּוקְתָמלכ | lit 
 ינא ינא ושקב 'ת).  ? c 6ּוהּתָּב (צ6|



 612 היעשי 46,12—45,22

 ידָעְלַּבִמ םיִהְלֶא דוֲע"ןיִאְו הָזהְי יִגֲא אולה
 :יִתְלּוז ןיַא עישומּו קיִּרצ-לַא

 ץֶרָאימְפַא-לק ּעְׁשְִהְו יִלָאדּוְנָפְ
 יִּתְעַבְׁשִנ יִּבּ :דוֲע ןיִאְו לַאינַא יִּ

 בוש אָלְו רָבָד .הָקדצ יִפמ א
 :שֶלילָּכ עָבָשִּת ּךךְרָּבלְּכ עָרְכִת ילדי
 זעְנ תוקְדְצ ירַמָא יל" הָוהיִב אי

 :וָּב םיִרָחְּנַה לכ ּושבָיְו 'אוְבָי ויָדָע
 :לֶאְרְי עֶרז- ל לְלַהְְו ּוקּדצְי הוהיב 5

 םֶהיֵּבַצִע ּויָה ֹובָנ סרק ל עֶרָּכ 6
 :הָפִיעַל אֵׂשַמ תוסּומע םכיֵתֲאְְׂנ הָמֵהְּבִלְו הָּיַחַל
 אָשמ טלמ ּולְכי אל רח וערב ּוָסְרָק

 פ הלה יִבָשַּב םֶשָפִנְו
 לֶאָרְׂשִי תב תיִרֲאְׁשלָכְו בקעו תב יֵלֲא ּוָעְמְשי

 :םֶחָריִּנִמ םיִאָשְּגַה ןֶטָּביִּנִמ םיִסָמַעָה
 לְּסֶא יִנַא הָבישדדעו אה יִנָא הָנְקזדדַעְוי

 פ | טָלַמִאְו לֵּבְסֲא "יִנָאו אָשֶא יִנָאְו "יִתיִשָע יִנַא
 :הָמדנְו יִנְלָשְמַתְ שתו יִנּויִמְדְת ימל5

 ולְקְׁשִי הנקב ףֶסַכְו סיִפִמ בָהָז םיִלְזַה

 וחש ודי לא והיו ףרוצ רכש
 שיִמָי ָלומּוקְּמַמ דֹמעיְ ויִתְחַת ּוהֲחיֵניְו ּוהָלְּבסְו ףֵתָּ-לֲעּוהֲאְׁשֹוז
 ם  ּונעיִשוְו אל ֹוָתרָצִמ הני אָלְו וֶלֵא קעצףַא

 :בל-לע םיִעְׁשּופ ּוביִׁשָה ּושָשאָּתַהְו תאֹזורְכְז5

 :יִנוְמָּכ סָפֲאְו םיָהְלֶא דוע ןיִאְו לא יֵכֹנֲא יִּכ םֶכֹועַמ תוָנשאְר ָּרָכְזִ
 ושענדאל רֶׁשֲא םֶדָקַמּו תיִרֲחֲא תיִׁשאַרמ דיִגמפ

 :הָשעֶא יִצַפֲחלָכְו םּוקָת יִתָצִע רַמא
 וֶתָצַע שיִא קָחְרַמ ץֶרֶאְמ טוע חַרֶזִמַמ אָרקיי

 ס  הָּנָשָעֶאףַא יּתְרַצְי הֲָאיִבַאדףא יִּתְרַּבּדיְףַא
 :הָקָרְּצִמ םיִקֹוחְרָה בֶל יִריִּבִא יֵלֲא ּועָמָשי

(rH 06d) sed cf Rom 14,11; Phil 2,11 || 24 ~° Gf060צ  Tov23 6)£(+  

Vrs46, ז  Cpואובי |  Seb Vrs23, 1 ₪ רַמאי יָל |? 1 6 211155  cf adרמאל  
freיִּתסַמע || * 203155 69 ינא | 8 1  prpsאלו | 4 *  mit Mss Eddםֶה-- | 2  

 6 3 ּונָנּּבְתַה | זז א ותצע, 1 < 06 יִת-- | 12 6 ידְבא.



11-72 JESAIA 613 

 רָחַאְת אָל יִתְעּושְתּו קָחְרִת אָל יִתְקְרצ יִּתְבְרְי
 פ  יִּתְראָּפִת לָאְרֶשִיְל הָעּושַת ןייִצְב יֵּתַתנְו
 לָבְּב"תַּב תַלּותְּב רֶפָעִלַע יִבָשּוו יָדְרי 7

 םיֶּנָשְּכ"תַּב | אָסַּכ"ויִא ץֶרֲאָליִבְׁש
 :הָגִנעו הָּכַר ְךְלואָרקִי יִפיִסּוְת אָל יִּכ
 ְּךִתֶמַצ לג חַמָק יִנֲחֹטְו םִיַחַר יִחק

 :תֹוְרָהְנ יִרְבַע קוׁש-ילג לֶבְׁשיִּפְשַח
 :לֵאָרְׂשִי שודק] ְךְתְפְרָה .הָאְרִּתמנ ַתְוְרֶע לת

 ומָש תֹואָבְצ הָוהְי ונְלַאְגיס:םָדֲאי יֵעּנְפֲא יאָלְו חֶקֶא םֶקָג
 םיִרָשּכתַּב ךָשֶחַב יִאְבּו םָמּוד יבש

 :תכָלְמַמ תֶרָבְּג ָךְלּואְרְִי יִפיִסות אַל יִּכ
 יִתָלֲחנ יִּתְלַלַח  ימַעדלע יִּתְפְצְק

 םיִמֲחַר םֶהָל ּתְמָשדאל ּךדיְּב םנְּתֶאְו
 :דֶאְמ ּךָלֲע ּתְרַּבְכַה ןקְזילֲע
 ידע תַרָבְג הָיְהֶא םלּועְל יֹרְמאָת

 :יּהָתיִרֲחַא ּתְרַכְז אל ְךּבלדלע הֶּכֲא ּתְמשדאל
 חטָבָל תֶבָשּויַה הָניִדְע תאָז"יִעְמְׁש הָּתעְו

 דע יָסְפַאָו יִנֲא =ּהָבְלִּב הָרָמֶאָה
 :לֹוכְׁש עַדֶא אָלְו הָנֲמְלַא בֵׁשֲא אָל
 דַחֶא םִִיְּב עגָר הלֲאיֵּתְׁש ָךָל הָנאֹבָתְול

 ךילע ּואּב םָמְתָּכ מלאו לּוכְׁש

 :דֶאְמ ךיְָבֲח |. תַמַעעְב וש ב
 יִנָאר ןיִא ָּתרַמֲא ּךַתְעָרְב יֵחְטְבִּתַני |
 ָךִתַבְבוׁש איָה ְּךַּתְעַדְו ְךֵתָמְכָח
 :דוע יֵספַאְו יִנֲא ּךךַּבִלְב יִרָמאָּתַו

 ּהְרִחַש יִעְדַת אל הָעְר ךילע אָבּווז
 הָרַּּכ יִלָּות אְל הוה לע לֶפְְ
 :יִעָרַת אל הֶאש םֶָאְתַּפ ְךִיַלֲע אֹבָתְו

 ְךיֿפְׁשִּכ בֶרְבּו ךיִרְבַחַב אָנְיִדְמַעַי
 Cp 47, 3 * 5 אל |יול עַרָפָא )6 חטקססש pr חטקופש?) | 3/4 ** 1

nly47( | 7 **1 דע  HX (8 hic incip cpּונָלַאּג  (cf 6% = irev [Aére]) 
* 20MSS ְָךֶת-- | ף 63 םאָתַּפ (prps DONA gemina) | --זס א יִּת | 1 

? RW cf 6 (inf = deprecarr); prps NNW 2). 



 | 4 היעשי 48,11—47,13

 :יִצוְרְעִת ילוא | ליִעוה יִלְכּוְת ילּוא יְרּועָּגמ תעֵנְי רשאי
 אָנּודְמַעַי ּךִיָתְצִע בר תיִאְלְני
 םיִבָכוּכַּב םיזחה םִיַמָׁש ורבה יש

 :דילע ּואַבְי ירֶׁשֲאַמ םיִשְדַחל םיִעיִדומ

 .םתָפְרָש שא ׁשקכ יָה הגה
 הָבָהָל דָיִמ םָׁשְפַנ"תֶא ּוליִצְודאָל
 :וְִּנֶג תֶבָׁשְל רּוא םֶמֶחַל תָלֲחַּנ"ויִא
 ךירּועְּנַמ יּיְרֲחְס ְּתעַגְי ירש ּךֵלייָה יי

 ס עשו ןיִא ּועְּת ֹורְבֲעָל שיא
 ּואָצי הָדּוהְי יִמְמּו לֵאָרְׂשִי םֵׁשְּב םיִאְרָקִּנַה בקעיזתיָּב תאְזּועְמשי 8

 ּוריִּכָזי לֶאְרְשי יהלאַבּו הוהְי םֵׁשְּב ו םיִעָּבְׁשַּנַה

 וארקנ שֶדֹקַה ריעמיכ* :הָקְדב אָלְו תַמֲאָב אל
 ס :ֹוָמַׁש תֹואָכְצ הָּוהְי ּוכֲמְסִנ לֶאָרְׂשִי יהלָאלַעו

 םעיִמְשִאְו ּואְצִי יִפִמּו יִּתְַנַה זָאמ תונשאְרֶהי
 הָּתִא הָשָק יִּכ יּתְעַּדְמי :הָנאבְּתַו יִתיִׂשָע םָאְתַּפ
 :הָׁשּוחְנ ְּךֲחְצִמּו ַּפְרָע לְָרִּב דיִנְו
 ְיִתְעַמְׁשַה אובְּת םֶרְמְּב זָאמ ל דיִּנַאְו
 :םָוצ יִּכְסַנְו יִלְסַפּו םֶשָע יִכְצָע מאת

 ּודיִגַת אָֹלֲה םָתַאְו הָלָּכ הזח ָתְעַמְש
 :םֶתְעַדְי אָלְו תורְצְנּו הָּתַעְמ תושְדְח ְּךיִּתְעַמְׁשַה
 םָּתְעַמְׁש יאָלְו םוייַנפִלֶט זָאמ אָלְו ּואְרְבַנ הָּתַע
 :ןיִּתְעַרְי הָּגַה רַמאתְָ
 דא הפעל זַאמ םג ָתְעְְי אָל םג תְעַמְשאָל ג

 AL אָרְק ןָמָּבִמ עשפו דֹגְבִּת דֹונָּב יִּתְעַדָי יִּכ

 | זיג רכב יתר קב ו תפר הגה
 פ ןַּתֶאאָל רֶחאָל יִדובְכּו לָחַי ךיִא יִּכ הֵׂשֲעֲא יגעְמְל יִנַעַמְיי
58 * 15 | (grזסdi)רבה, א ּורְבָה | * 1? רשא ‘ ft ex 15 | 13 * Q == 
 רֶׂשאַב cf 12 | * ? 61 ₪ 12, vell? RW (pro NW) et trsp hoc vb post ךל |

cf 60|זל יֵעָּמִמּו (6 הָדּוהיִמ 6 עֶרּוָמ) | 31 'אָו pימימו, 1  Cp 48, 1 ca 40MSS 
 6 | sing cf 5. 6aa (prps T'yn) | 7 lc 6£ (rporépans huepaig) אל םיִנָפְלּו

 vel אל ומוי ינפל | 8 1 ? 'ִפְנ | ף 56 8; du (1? יִלָע ve1[ סּוחָאְ] לֹמֲחָא) | זז \
BeBnAodTal.66 6דו 6 וול 6000  cfימש לי,  

 דיאן

Fer rao he p> “AE «Gr 7 
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 יִאְרְקְמ לֶאָרְׂשִיְו יבֹקעַי ללא עַמָׁשיי
 :ןורְחֶא ינא ףַא ןּוׁשאָר יָנֲא אּוהדיִנַא
 םִיָמְׁש הָחִּפְט יִניִמיְו ץֶרֶא הָדָסִי ידידףִא

 ד ּוְָמעִ .םָהיֵלֲ א ארק
 הָלֲא-תֶא דיִנַה 'םָהְב ימ ּועְמׁשְו םֶכְלְכ ְֵבָקַהי

 :יםיִדְשַּכ וֶעְְזּו לָבְבְּב ּוצְפָח הָשַעַי ֹובַהֲא 'הָוהְ
 :וָכרִד ַהיֶלְצַהְו ויִתאָבַה ּויָתאָרְקְףַא יּתְרָבּד יִנֲא ינאי
 תאזדּועְמש יִלֲא ּוָבְרקי

 יִנָא םָש ּהָתויַה תעַמ יּתְרּבּד רֶתַפַּב שארמ אָל
 פ  :דחּורְ יִנחְלָש הנה יָנֲֹאי הָּתַעְ

 לֶאָרְִׂ דק ל הָוהְי רַמָא"הְּכ יז

 יָתֹוְצִמַל ִתְבשְקַה אולו% גדל ר דכירְדמ
 :םִיה יִלְנְּכ ָךְתְקַדצְו מּולָש רֶהָנַכ יֵהְיו

 ויתּועְמִּכ ףיעמ יֵאְצֲאצְו עז לוחכ יהיו
 :יִנֶפְלַמ 'ומְש = דַמָׁשְאָלְו תַרְכודאְל

 םיִדָשַּכִמ ּוחְרּב לֶבֶּבַמ מצי
 תאז ּועיִמָשַה ּודיִּגַה הָּגַר לוקּב
 ץֶרֲאָה הצקדדע ָהּואיִצוְה
 :בקעו וּדבע הָוהְי לֵאָּג ּוֹרְמֲא

 םכיִלּוה תֹובְרֲחְּב ּואָמְצ אָלְויי
 ומל ליִזַה רּוּצִמ םִיַמ
 :םִיָמ ּובָזִינ רּוצדעקְביַנ

 פ | םיִעָשְרֶל הָוהְי רַמָא םֹלָׁש ןא=
 קיִחְרִמ םיִמֲאל ּוביִׁשְקַהְו יֵלֲא םייא ּוָעְמַׁשי 9

 :יִמָש ריִכַָה יִמָא יעְמִמ יֵנֲארק ןָמּבִמ הָוהְי
 יִנֲאיִּבִחָה ּודָי לָצְּב הָּרַח בֶרָחְּכ יִפ םֶשָיַוְי

 :ינָריִּתְסַה ותְּפָשַאְּב רּורְּב ץַחְל יִנָמיִשְיַו
 :רָאָפְתֶא ָּךְּבײרַׁשַא לֵאֿבְׁשִ הָּתֶא"יִדְבַע יִל רָמאיג

 יִתיִלָכ יֵחֹּכ לָבָהְו ּוהְתְל יעני קירל + יִּתְרַמָא יִנָאְו
(cf 6)ידע | 14 * 3 05 םֶכָּ | ל >6 | * ] ִבַּב ₪ |  + M5512 6  

 עֶרָוְבּו | 15 | 6 68 'ִצַאְו | 16 *= 1 ₪ !חּור"תֶאְ| ּוהיִּתַחַלַש " יִנָא | 19 * 6
Cp 49, 3 <1115; dz.6 ץֶרֶאָה רֵפַעַּכ; 1 ₪ רֶפְעָּכ | * 6 ףמש |  ;)paxlegגh) 



 בקעי יֵטְבְׁש-תֶא םיִקְָל דָבָע יל ךְתויהְמ לֵקְנ ירָמאי

 םּוג רול ףיּתַתְנּו ביִשָקְל לֶאָרְׂשִי יייצְנּו
 פ  ץֶרָאָה הָצְקידע יִתְעּושְי תֹונְהל

 ושודק לֵאָרְׂשִי לֶאג הָוהְירַמֲא הָּכי
 יםיִלְׁשִמ דָבֲעְל יג 'בַעָתְמל ׁשֵפָנ"הֹוְבְל
 וחש םיִרָש ּומְָו ּואְר םיִכָלִמ

 . הוה רֶמָא הכי
 ְיִתְרוע הָעּושְי םנְּו ְיִתיִנֲע ןוצְר תַעְּב
 םַע תיָבְבִל ףְנָּתֶאו ףְרִֶא
 :תֹוִמַמׂש תָֹלָחְנ ליִחְנַהְל ץֶרֶא םיִקָהְל
 ולה ְּךֵׁשְחַּב רשאל ּואַצ םירוסאל רַמאָלפ

 :םֶתיִעְרַמ םיִיפְׁש-לְכְבּו עי םיִכְרּדַע
 ׁשֶמָׁשְו בֶרָׁש םּכידאלְ ּואַמְצִו אָלְו ּובָעְרִי אֶל

 :םלהני םִיַמ יעּוּבְמְלַעְ םֶגַהְנְי םַמֲחַרְמחיִּכ
 :םיִניִס ץֶרֶאִמ] | ּומְָ יתלְסִמּו ְַרל ירה" לכ יּתָמׂשְ
 הָלֲאְו םִיִמּו ןֹופְצִמ הָלֶאהַּנַהְ ּואָבְי קוָחָרַמ הָלָא-הַנְה יי

 הֵּגְר םיִרָה ּוִחֹצַפי ץֶרָא יליגו םִיַמָׁש ּוָנְרּ

 פ  םֲחַרְי נעו .ומע הָוהְי םֶחַניּכ
 :יִנָחְכָש ינדאו הָוהְי יִנָבְזְע ןויצ רָמאְתַוי+
 הָגֶטְּבְְּב םֶחְרְמ ּהָלּע הָׁשֲא חֵּכְׁשִתַהיצ

 :ּךחְּכָשָא אל יִכְנָאְו .הָנְחּכְׁשִת הָלָא-סנ
 :דיִמָּת יִּדְגִנ ךיתמוח ךיִתְקַח םיִפָּכְלַע ןהי<
 :ּואצִי ךפמ  יביִרחְמּו ךיסְרֶהְמ יב יִרַהְמי
 : ףלדואב ּוצְּבְקַנ םֶלָּכ יֵאְרּו ךיניע ביִבְסיִאְשא

PKדל | >1{ | 6 5 304: 66+-יל |  gMss QAg65+ הכ | *  fk > 10MSS 
cf 42,19|םֶלָשִמ   prpsירי 6 ירו, 15+ יִרצִנְו | 7 * יּוזְבְל | ל | בעתמל ||  : 

7/8 trsp ? huc 42,1—9 || 8 cf ad 426 || g ins 6 6 לָּכ" | Ir (G)ES םיִרָה ₪ 
 (96)6(ג) ףינב ? ‘Varּוחְצְפִי. 3455 0 ּוחַצְַפּו | 16 6 יִפַּכ | דל ₪ 13 | [

 היעשי 15-18

 :יהלֲאתֶא יִתְלְעְפּו הָוהְיתֶא יֵטָּפְׁשִמ ןֵכָא
 ול דָבַעל | ןָטֶּבִמ יָרְצֹי הוהְי רָמָא ו הָּתַעְו

 ףָסֶאַי 'אָל לֵאָרְׂשִיְ ולא בקעי בבושל
 :יִּזע הָיָה יהלאו הָוהְי יִניִעַּב ֵבְּכַאְ

 מ

i 
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 :הָלַּּכ םיִרְׁשְקִתְו יִׁשְּבִלִת יִדְעַּכ םֶלָכ יִּכ הוהְיםִאְנ יִנֲאיַח
 ּךִתְסְרַה ץֶרָאְ ְךיֵתֹמָמְׁשו ליברה יב

 ְיֲעְלַבְמ ּוקֲחָרְו בָשוימ יֵרְַּת הָּתַע יִּ
 ְךלָּכְׁש יִנְּב ְּךנְזֲאְב ּוָרָמאְי דֹוָעפ

 :הָבְׁשֲאְו יל הָׁשְג םּוקּמַה יל רצ
 הָלֶאתַא יל- -דלי יֵמ ּךךּבָכְלַּב ּתְרמָאְויי

 לג יִמ הָלֲאְו יהָרוסְווהָלגי הָדּומְלגו הָלּוכְׁש יִנֲאָ
 פ  :םַה הֿפיִא הָלֶא' יִדָבְל יִּתְרֲאְׁשִנ יִנֲא ןַה

 הָוהְי "נד רֿמָא-הַּכ>
 יִסְנ םיָרָא םיַמעדלָאְו ידי םיוג-לָא אָשֶא הָגַה
 :הָנאַשּנִת ףַתָּכ .לַע ךיַתְנְבּו ןֶצחּב ךיַנָב ּואיִבַהְו

 ךיתקינימ םֶהיִתורְשְו  ךִיִנְמִא םיִכָלִמ ּויָהְו

 וכחלי לר רפענ ךלוַחתְִׁי ץֶרא םיֿפ
 :יוק ּושָבְידאְל רשָא הֹוהְי יִנֲאְיְּכ עדי

 :טְלַמְי קידצ יבשדםָאְו חוקלמ רוָּבְּגִמ חָקיַה
 הָוהְי רַמָאו הָבדיִב5

 טֶלְמִי ץיִרָע חוָקְלַמּו חֶקְי רּוּבִג יִבָשִּ
 :עישוא יכנא ךיִנָבדתֶאְו ביִרָא יִכְנָא ךֶביִרְיתֶאְו

 ןורְּכְשו םָמָּד סיִסָעְכְו םֶרְשְּבתֶא ןינומדתֶא יתְלְכַאהְו
 פ = ובְקעַי ריבא ּךְלִאְנְו ךַעיִשוְמ הָוהְייִנַאיִּכ רָטֶּבלְכ וֵעְדיְו

 הָוהְי רַמָאוהְכ 0

 היִּתְחְלש רֶׁשֲא סֶכְמִא תּוְיִרְּכ רֶפְס הז יא
 ול םָכְתֶא .יִּתְרְכְמְרֶשַא .ישונמ יִמ וא
 :םֶכְּמִא הָחְלֶש םֶכיִעְׁשִפְבּו םֶתְרַכְמַנ םֶכיַתְגוַעּב ה
 הנע ןִאְו יִתאָרָק ׁשיִא ןיִאְ יִתאָּב עּודמ*

 ליִּצַהְל ַחַכ יִּבדןיִאְדִאְו תּודּפִמ יִדָי הָרְצְק רוצקה
 רֶבְדִמ תורֶהְנ םיִשֶא םָי ביִרַחֶא יִתָרעֶנְּב ןַה
 :'אָמַָּב תַמָתְו םִיַמ ןיִאָמ םֶתְנּד 'שַאְבִּת
 סם  :םֶתּוסְּכ םיִשֶא קָשְו תּורדק םִיַמָׁש שיִּבְלא

 םיִדּגמְ ןושל יל ןתְב הוהָי ינדא+

18 8 2 |19 exc vb nonn? || 21 ** <6 (x; frt add) || ל mlt MSS 64 ‘| | 1 
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 618 היעשי 51,5—59,5

 רָקְּבּבוריִעְיי רַבָּד ףעֶיײתֶא יתּועָל תַעְָל
 :םיִדּומלַּכ עמל ןזא יִל ריִעָי ךֶקֹּבַּב

 ןזא יָל"ֹחַתְּפ הָוהְי יֵגֹדֲאי
 :יִתְנּוסְנ אל רּוחֶא יִתיָרָמ אל יֵכֹנאְו
 םיִטְרֹמְל ַיְחְלּו םיִּכַמָל יִּתַתְנ יִוָג5

 :קרו תומְלְּכִמ יִּתְרַּתְסַה אלי יִנָפ
 יִּתְמַלְכְנ אָל ןֶבְלַע ילזרזעו הָוהָי ינדאול
 :שובָא אלי עַדֶאְו שיִמָלחּכ י יִנָפ יִתַמש כ" לע
 דַחָי הָדְמעְג יֶּתֲא ביִריִיִמ יקידצמ בורק*

 :יִלא שני יִטֶּפָשִמ לעבדיִמ
 יִנעיִשְַי אּוָהְיִמ יל"רָזעֶי הָוהְי ינדא ןהפ

 ס :םֶלָכא שַע לב דָנָּבּ םֶלּ ןָה

 בע לוקְב עָמש | הוהְי ארי םֶכָב ימי
 ול הנ ןיִאְו םיִכָשח ךֶלֶה ירָשא
 :ויהלאַּב ןעְׁשִיְו הָנהְי םֶשְּב חַטְבי

 תוקיז יִרָּנאְמ שֶא יָחְדְ םֶכְלּכ ןהיי
 םֶּתְרַעַּב תֹוקיִזְבּו םֶכָשֶא ראב וכ
 פ | ןּוָבְּכָשִּת הבצע םָבָל תאָז"הְתיִה ידי

 הָוהְי ישְקְבְמ | קֶדצ יפרְר ילא ועמשי 1
 :םֶתְרְקנ רוב תֶבקמלֶאְו .ֶּתְבַצְח רּוצִדלֶא ּוטיִּבַה
 םֶכְלְלוְחִּת הָרָשלֶאְו םֶכיִבַא םֶהָרְבאְלֶא ּוטיִּבהי

 :ּוהָּבְרַאְי ּוהָכְרְבַאו ויִתאְרְק דָחָאדיִּכ
 היֶּתְבְרְחלַּכ םַחנ ןויצ הוהְי םֵתָנְיְכ

 הָוהְונְּכ ּהָתְבְרעְו ןֵרעְּכ הָרְּבְדִמ םֵׂשי
 ס והָרמַז לוקו הָדֹוּת הָב ָּצֲמִי הָחְמִׂשְו וש

 וניזאה יִלֲא לָמּואְלּו *מע יֵלֲא ּוביִׁשְקַהּ
 םיִמַע רֹוָאְל יֵטְּפְׁשַּו את יִּתַאְמ הָרֹות יִּ
 וטְפְשְו םימע יערת רעשי אָצְי \ יקְדצ ברכי :עינְרא
 :ןולחיְ יעְורֶזלֶאְו ּוּוקְי םִייא יִלא

hue 5 = )formato4 * ? 1 תעְרל < 6 (אפלאל), ג (? ףַנֶחתא) תנעל | * פק  
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JESAIA 61951,6--ז9  

 ןותומי| | תחַּפִמ ץֶרָאָהְלֶא ּוטיִּבַהְו םֶכיֵיֵע םִימׁשִל ואש
 ןכיומכ היִבָשְיַו הָלְבּת דְָּבּכ ץֶרֶאָהְו ּוָלְמנ ןׁשְעְכ םִימְׁשיכ
 פ  ותָחַת אל יִתְקדצְו הָיְהּת םֶכועְל יִתָעושיו
 םָּבְלְב יָתָרֹוּת םע קָדָצ יֵעְדֹי יִלֶא ּוָעְמשז

 :ּותָחִתִ- לא םֶתַפּדְגַמּ שונָא תַּפְרָח ואְריִּת-לַא

 סס םלכאי רָמֵצַכְו שָע םֶלְכאָי ל דָנֶּבַכ יב

 = :םירוה ריָרְל יִתְעּושיְו הֶיְהִּת .םלועל י יִתָקְדצְ

 הוה עור .ועדישְבָל יִרּע ילועפ
 םיִמָלוע תורה | םֶדָק יֵמיִּכ יִרֲּ
 :ןינת תֶלְלּוחְמ בהר תָבָצֲחַּמַה איָהְּתַא אֹלֲה
 הָּבַר םֹוָהְּת ימ ם; תבָרֲחַּמַה איִהְּתִא אלה

 ס  :םיִלּואְּג רעל ְּךֶרַּפ םייקמעמ הָמשַה
 ס :הָחְנַאְו הנְרֹּב ןויצ ּואָבּו ןובּושי הוהְי ייּודַפּויי

 ןיגְי ּוסְנ .ןּוגישנ הָחְמְשְו ןוׂשָש םָשארילע םָלֹוע תחְמְשְו
 ina תַא-יִמ םַכְמֲחנְמ אּוה יכְנָא יִכְנָא

 מש הָמונ רשע הוה כשתי
 םּויַה"ִלְּכ דיִמּת דַחַפִּתִו ץֶרֶא דסיו
 :קיצמה תמח הָיַאְו תיִחְׁשַהְל ןנוּכ רשאּכ קיִצִמה תַמח יִנָּפַמ

 יָכְנָאְו5 :וִמחְל רֶסְחָי אָלְו תחשל תּומָידאְלְו חָתֶּפַהְל הָעצ רֶהָמִיי
 םֶשָאְו 5 :ּומָש תֹוֲאְבְצ הָוהְי ויָלַנ ּומָהְיַו םיה עְגר הלא הָוהְי

 רֶמאלְו ץֶרָא דקיִלְו מש עָטְנל ְּיִתיִפּכ יֵדְו לְּוְךיּֿב יִרְכְ
 ס = הָּתֶאימַע ןַצְל

 םלֶשּוְרָי ימּוק ירְרוְעְתַה יִררוָעְתַהי
 ֹוִתָמֲח סוְּכ-תֶא הָוהְי דִיִמ תיִתָׁש רֶׁשֲא
 :תיִצָמ תיִתָׁש הָלְֲרַּתַה סוָכ תַעַּבְקתֶא

 הָרֵי םיִנְבילְּכִמ הל לַהנְמְיַאי

 הל םיִנְב"לְכמ הב קיז ןיאו
 כ דנו יִמ  ךיִתאָרְק הָּנַה םִיָתְׁשִי
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 20 היעשי 52,10—51,20

 ְדֹמֲחנֲא ימ .בֶרָחַהְו בֶעָרָהְו רבשהו רֶשה
 רַמְכַמ אּותְּכ 'תוצּוח"לְּכ שאָרְּב ָבְכׁש ָּפְלע ףךיִנָּבִי

 :ךיָהְלֶא תרעג הָוהייתַמֲח םיִאְלְמַה
 ס מ אָלְו תַרְכְׁשו הָיְנְע תאז אָניִעָמְש ןכָלי
 ֹומֲע בירי ימלאו הוהְי ךינרא רַמָא-הַּכ 2

 הָלעְִַה םּויתֶא דימ יּתְַקל הגה
 :דוָע ּהָתּוּתְׁשְל יִפיִסּותדאְל יִתְמַח םֹוּכ תעַּבקזתֶא

 ףינומ יב ָהיּתָמְׂשי
 הָרְבַעְגְו ִתְׁש ּךָשְפִנְל ּוָרְמָארָׁשַא
 פס  :םיִרְבֹעַל ץּוחַכְו ְּךֹוג ץֶרֶאְכ יִמיִׂשָּתַ
 ןויצ ךִּנְע .יִשְבִל יִרּוע יִרּועי 52
 ׁשֶרקַה ריע םלָׁשּוְרְי ָּךִּתְרַאְפַת דְנְבו ישב

 :אָמְָו לרע דע ּךֵביאבָי ףיסוי אל יִ
 םֶלָשּוְרְ יבְׁש : יִמּוק רֶפְעִמ יִרַעְנְתִהְי

 פ | :ןויצ"תב הָּיְבָש  ךראָוצ יַרָסֹומ 'ּוחְּתַּפְתֶה
 הָכ יִּב+ ּולְאָּנִּת ףָסַבְּב אָלְו םָּתְרַּכִמִנ םָּנִח הָוהְי רַמָא הכי

 רּוׁשַאְו םש רול הנשארב ימעְדדרי םִיָרְצִמ הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא
 םנח יִמַע תקל הְוהְי"םֶאְנ הפדילזהמ } הָתַעְוי :וקֶשִע סֿפָאְּב
 ןבָל5 :יץֶאנמ יִמָש םּוַה-לְּכ דיִמְתְו הוהְידםֲאְג 'ּוליליַהי יולְׁשִמ

 פ הינה רְְָמַה אּוָהינֲאיכ אוהה םווּב כל יֵמָׁש יַמע ער
 רָשְבְמ יֵלְנַר םִרָהָה"לַע ּוואָנ"הַמל

 העּושי עיִמְׁשִמ בוט רֵׂשֵבִמ םלְׁש עיַמְׁשַמ
 :והלא ְךלֶמ = .ןויצל רמא
 נגרי וָדְחִי לוק ּואָשְנ ךיפצ לוק

 :ןויצ הָנהְי בּוׁשְּב ּואְרָי ןיעְּ ןיע יִּ

 םלָשּוְי תֹוָבְרְח .וזחְנ נג ּומְצּפ
 :םֶלָשּוְי לֵאָג .ומע הָוהְי םֶחַניי
 םִיּגַה"ְּכ יִגיִעְל .ושְדְק עוָרְזתֶא הָוהְי ףשָחי

 :ּוניֵהלֲא תעּושי תֶא ץֶרֶאְיִסְפאלְּכ ּואָרְו
cf6 et 49,26 ||ז7 | 23 ומ5? ךונֹומ דִיְבּו  I | 20° aad? | 22 cf10 16 6364  
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5§2,11—53,9 JESAIA 621 

 ּועגת-לַא אָמַט םֶשִמ ּוָאְצ ורּופ ּורּוָסיי

 :הָוהְי ילְּכ יִאְשְנ ּורָּבַה ּהָכּוּתְמ ּואְצ
 ןוכלת אָל הָסּונָמְבּו ּואַצַת ןוזָּפחְב אָל יִּכי*

 ס  :לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא םֶכְּפַפַאְמּו הוהְי םֶכיִנָפְל ךלהיכ

 :דֶאָמ הָבְגְו אָשְְו םוָָי .יִדְבע ליִּכָשַי הגהיי
 םיּבר "לע ּומְמַׁש רֶׁשֲאּכיּ
 :םֶדָא ינְּבִמ ּורֲאְתְו ּוהֶאְרִמ שיִאמ 'תַתְׁשִמ" כ
 םֶהיִּפ םיִכָלְמ ּוצפְקִי ויָלְע םיֵּבַר םָיוג הי כ

 :ּונְנּוּבְתַה ועָמְש-אל רֶׁשֲאו ּואָר םֶהָל רַפְס" אל רֶׁשֲא יִּפ
 :הָתְלְגְנ יִמלַע הָוהְי עּוָרְזּ ּונְתְעֶמְׁשִל ןיִמָאה ימי 3

 הל ץֶרֶאְמ שרשכו ונפְל קנו לערי
 :'ּוהָדְמְחְְו הָאְרַמְאָלו 'ּוהֶאְרְְו רֶדָה אָלְו ול רַאְתִאל
 יִלֲח ַעּוָדיִו תֹובאָכַמ שיא םיִשיִא לַדַחְו הָזְבְנ

 :ּוהָנְבְׁשֲח אלו הָזְבִנ ּונָּמִמ םיִנָּפ רֶּתְסַמְכּו
 םֶלְבְס ' ּוניִבאָכַמ אָשְנ אּוַה 'ּוניִלַח ןֵבֲאי

 :הָגֶעִמּו םיִהלֶא הָּכִמ ענָנ ּוהָנְבשַח ּונְחְנַאְו
 וניתונועמ אָּכְדִמ ּוניִעָשְּפִמ לָלחַמ אּוהו5

 :ּונָל"אַּפְרְנ וָתְרְבַחְּ ויִלָע ומול רסּומ

 ניְגָפ וכל שיא ּוניִעְת ןאָצּכ וכ"
 :ּונָלָּכ ןוע תֶא וב עיִגְּפַה הוה

 ליִּפחַּתְפִי אָלְו .ּהָגַעַנ אּוַהְו שָּגְנ
 היזְג ינפל לרבו לָבּוי חַבטל הֵׂשֵּב
 :ויפ חַּתְפִי אלו הָמָלֶאִנ

 חושי ימ יוהחיתֶאְו קל טְפְׁשממּו רָע
 :ומְל ענג" מע עָשְפִמ םייַח ץֶרָאַמ רזְננ יִ
 'ויָתְמְּב יריִׁשְע-תֶאְו בק םיִעְׁשְריִתֶא תי
 :ויִפְּב הָמְרַמ אָלְו הָשָע סָמֶחאְל לע

P12?” vel trsp frt 14agb post 53,2 | ° 1 prb13 >6% | 1-8 ויָלֲע |  

Cp 53, 2 * prpsּגוחּתְשְי |  !eלי וזגרי ץ Sauuddovrat,מ | 15 65% nnw 
ins 6 ca 204155 052,14° | 4 * 5 ּונָיְלָח | *  add | > cfוניִנָפְל | * ?  

sed Vrs=םימַע ,  prps( וכרצ) | * aּוניִמ-- || 8 *1? ֹורָבְּד  ce MSSאנה | 5  
 3 | = cf 6 ףאפמ 66 (Bdvatov תוָמל עג V percussi eum | g *1 ער ישע |

 |6 6 2 וומב (ץ61 ? 1תומדתיִּב); 1 ֹותָמָּב.



 622 היעשי 54,11—53,10

 ושְפִנ םֶשָא 'םיִשתםִא ייֵלֲחָה ואָכד ץֵפֲח הוה
 :חַלֶצְו ודָיּב הָוהְי ץּפִחְו .םיִמָי ירא עז הֶאְרי
 "תַעַדַּב עֶּבְׂשִי הֶאְרִי שָפַנ למעמייי

 :לָּבְסִי אּוה םֶתֹנֹועַ םיִבְרל ידבע קיּדִצ קיּדַצַי
 לש קַלחְ םיִמּוצעתֶאְו םיֵּבַרְב 4 קמא כי

 הָנְמִנ םיִעְׁשִּפתֶאְו ושְפַנ תֶוּמְל הרעה רֶׁשֲא תַחּת
 פ  :ַעיִנְפַי םיִעׁשְפַלְו אָׂשְנ םיֵּבַריאָטַח אּוהְו

 הָלח"אל להו הנר יח הָרָלְו אל הָרָע גרי 4
 :הָוהְי רַמֲא הָלּועְב ינְִּמ .הָמַמוׁש"יַנְּב םיּבְריִ
 יִכְׂשְחַּת-לַא ּוטִי ךיִתוְּכְשִמ תִֹעיִריו ֵּלָהֲא םֹקְמיֵביָחְרַה

 יִצְלְפִּת לואָמְשּו ןיִמְייְכי :יקוח ךותדתיו ךורְתיִמ יכיראה
 :ּובישוי תוָמָשְנ םיִרָעְו ׁשֶריֵי םיוג ךעְרזו

 יִריִּפְחַת אל יִּכ יִמְלכַּת-לַאְו יִשּובַת אלי ל יִאְריִּת"לַאצ
 :דוָעדיִרבְזִת אל ךותּונַמְלַ תַּפְרָחְו יֵחֿפְׁשִ ךימולע תַשָב יִּכ
 וָמְׁש תֹוָאָבְצ הָוהְי ףישע ריב יֵּב5

 הוה ארק תו תמו הָבּוֲ הש
 :ּךיַהלֶא רָמָא סָאַמת יִּכ םיָרּועְנ תָשַאְו

 :ְךצְּבקא םיִלֹדְג םיַמֲחַרְבּו ְךיִתְבע ןְטְק ענָרְּי
 ְַמַמ עַגְר יִנָּפ יִּתְרַּתְסַה ףֶצָק ףצַׁשְּב*

 סם  :הָוהְי אג רַמָא ְךיִתְמַחְר םלוע דָסֶתְבּו
 יִל תאז ַהֹב יַמ יָּכיפ
 ץֶרָאָה-לַע דוע חָנדיִמ רבעמ יִתְעַּבְשנ ירש
 ָךָּב"רֲעָגַמּו ךילע ףּעְקִמ יִּתְעְבְשנ ןְּ

 הָניִטּומִּת תועָבְּגַהְו ּושּומָי םיִרָהָה יִּב
 טּומַת אָל יִמולש תיִרְבּו שּומָיְדאְל ֶּתֶאְמ יְּסחְ

 ס :הָוהְיְךַמֲחַרְמ רמֶּא
 הָמֲחְנ אָל הָרַעְס הָיְנֲעיי

ro 5 61 ? vell לח (cf 69( | 9 (posuerit) " jar“ ins? ,ּוהָליִּצי cf 

66 (.. auferre de dolore) | ל-ל 1 ₪ 6 (S)AZO ותעדב עָבשי ; al praem רזא 

(cf 6( et trsp INDTQ ad stichum sq (tum 'Qy TS gl?) || > 1 | שק 1 
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5411- 1 JESAIA 623 

 :םיִריִפַּסַּב יֶּדיִּתְדַסיִו ךִיַנְבַא" יּוּפַּב ץיֵּבְרַמ יִכֹנֲא הָּגִה
 חָּדְקֶא ינְבָאְל ךיְרְעְשּו ךִיִתשְמָש כד יִּתְמָשְויי

 הָהְי ירומל ּינבלכְוי :ץפֲחיִנְבַאל ךְלּובְּנלָכְו
 "יִנָבוּכְּת הָקָרִצְּיי :נְּב םָלָׁש בָרְ
 :ךילא בֶרְקְתִדאְל יִּכ הָּתַחַמַהּו יֵאְריִת אֶלְיִּכ קֵׁשֹעַמ 'יקחר

 :לופ לע 'ָתא רנְימ "תא סָּפָא רּגְי רג הי
 םֶחָּפ שָאְּב חפנ שֶרָח יִתאָרְּב יִכְנָא ,ןהי*
 :לַּבחְל תיִחְׁשַמ יִתאָרְּב יִכְנָאְו ּוהָשַעְסְל יִלְכ איצּומו

 טָּפָשִמְל ךֶּתִאדםּוקְּת ןושְל-לָכְו חֶלְֶצִי אָל ְלְע רצוי יִלָּכ"לָּכול
 יעיִׁשְרּת| ס :הָזהי-םִאְנ יִּתִאַמ םֶתְקְדִצְו הָהְי יֵדְבַע י תלחנ תאז
 יַּכְל ףַסָּ' דלְןיִא רשאְו םִיַמל וכל ג אָמַצדלְּכ ליה 9

 :בֶלָחְו ןַי ריָחְמ אול ףסכז :אולְּב ורבְׁש כָל ולכָאְו ּורְבש
 הַעְבְשל אַלְּב םֶכֲעיִגיִו .םֶחֶלְאולְּב ףסכדּולקשת הָמָל

 :םֶכְׁשְפנ ןְׁשְּּב נֹּנַעְתִתְו בּוטולְבֲאְו ילא עומְׁש ּועָמְׁש
 םֶבְׁשְפנ יִחְתּו ּועָמש יֵלֲא ּוכְלּו םֶכְְזָא ֵּטַה

 :םיִנָמָאְּגַה דוד יִדְסַח םָלֹוע תיִרְּב םֶכָל הָתְכֲאְ
 :םיִמֶאל הָּוִצְמּו דיִגְנ ויָּתַתְנ םיִמּואל דע ןֶה+
 ּוצּוְרי ךילא ףועדידאל יוגו אְרָקִּת עדתדאל יג ןֶה5

 ס ראפ כ לֵארשִי שוקו ּךילֲא הָוהְי עמל
 :בֹורָק ּוִתֹויְהְּב ּוהֲארְק ֹוִאְצַמַהְּב הָוהְי ושר
 ויתבשחמ ןְוֶא ׁשיִאְו ֹוּכְרַּד עָשְר בנעל

 :ַתֹולְחִל הָּבְרייִּכ ניָהלֲא-לָאְ ּוהמחריו הָוהְדלֶא בֵׁשיְו
 :הָוהְי םִאַנ יֵכָרְּד םֶכיֵכְרַד אָלְו םַכיֵתֹוָבְׁשְחַמ יַתְובָשֶחַמ אל יב
 יִתְבָשָחַמּ םֶכיִכְרּדִמ יִכְרֶד ּוָהְבָג ןִּכ ץֶרָאְמ םִיַמָׁש ּוהָבְגדיִכפ

 :םֶכיִתְבָשחַמִמ] םִיִמָשַהְוַמ גְלָשַהְ םֶשָּגַה דִרָי רֶׁשֲאכ יָּכ וס
 ץֶרֲאָה-תֶא הָוְרַהְזםִא יִּב בּוׁשי אל הָמָשְו

 :לכאל םָתְָו עול ערז ןתָנְו הָחיִמְצהוָּדילוהו
 םקיר יִלֶא בְּׁשיזאְל יֵּפִמ אצו רשא יִרְבְד הָיְהִי יי

 תחש רַשַא ַחיִלְצָהְו יּתְצַפָ רֶׁשֲאתֶא הָשָעְדםָא יִּכ
 יו ךּפּנַּב 1 6 (tvOpaxa | ל-* תצקפ ךיתודסיו ְךינָדֲא | :3 1 ? ךנב |

 0 ao יול? יִקֲחְרַּת | 15 *1 ? יִּתָאַמ | ל ? 4 | :6אןַה 0 הֵּנִה|
 17 add? | Cp 55, ז * 6% ) | 1 ּוכְל ףַסַּכ | << 4; >6%) | 6

 Vrs םיִמְעְל 9 1 frt 6 Vrs ּהּבְנָכ | זז 1 ? אָ



 4 היעשי 56,11—55,12

 :ְףָכ"ּואֲחְמִ ןֶלְבּוִת םֹולְשְבּו ּואָּצַת הָחְמְׂשְביכי
 הָרָׂשַה יצע"לָכְו הֵּנִר םֶכיִנְּפִל ּוָחְצַפִי תועְבְגַהְו םיִרָהָה

 סַדֶה הלעי רּפְרְּסַה תֶּתַת ׁשּורְב הָלעי ץוצענה תַחַּתי
 ס :תַרָּכִי אל םלוע תואְל "םֶשל הָוהיִל הָיָהְו

 הָקָדְצ ׂשֲעְו טַּפְׁשִמ ּוָרְמְׁש הָוהְי רַמָא הָּכי6
 :תולְגַהל יִתָקְדִצְ אובל י יִתְעּוׁשְי הָבּורְקיּכ
 ּהָּב קיִוֲחָי םֵדֲאְוְבּו תאֹּוזהְׂשֲעַי שונָא ירְׁשֲא*
 ס :עֶרלְ תושעמ ודי רמשו וללחמ תָּבַש רמש

 רמאל הָוהְיֶא לה רֶכנַהּב רמי
 וִמַע לַעמ הָנהְי .יִנְליְבִ לְָּבַה
 פ ושבו ץע יֶנֲא ןֶה סיִרֶסַה רַמאידלאְו

 יִתתְּבַשתֶא ּורָמְׁשִי רשא םיִסיִרָפִל  הָוהְי רָמֶמו הָכִיִּי
 ס | יִתיִרָבְּב םיִקיִזֲחִמּו יִּתְצַפְח רָשאּב ּורֲחָבּו
 םֵׁשְו דִי יִתְמוְחְּו יִתיִבְּב םֶהָל יִּתַתָנְו
 ס :תֶרֶּכִי אָל רֶׁשֲא ּולְִּתִא םֶלוע םש תֹונְּבִמּו םיִנָּבִמ בוט

 הָוהְי םֶש-תֶא הָבַהָאְלּו ותְרָשָל הָוהְיְלע םיִוְלַּנַה רבה נבו
 :יִתיִרְבְּב םיִקיִזַחְמּו ּולְלֲחַמ תָּבִש ךָמש-לָּכ םיָדְבעל ול תֹיְהַל
 יִתָּלִפְּת תיִבָּב םיִּתְחַמְשְו ישְדְק רה" לֶא םיִתֹואיִבֲהו7

 יָחְּבזִמ-לע ןֹוצְרְל * םֵהיֵחְבְ םֶהיִתְלוע
 :םיִמַעָה לֵב אָרָּקִ הָלָפְּת"תִיֵּב יִתיִב יִּ
 לאש יִתְדְנ ץֶּבַקְמ הֹוהְי ינדא םָאָב
 :יצְּבקנ ויָלְע ץֵּבקַא דע

 ס | ּורָעיַּב ֹותְיַחלְּכ לֶכָאְל ּויָּתַא ירש ותִיַח לּכפ
ny 10וערי אל לכ םיִרוֲע  
 חֵּבְנְל ּולְכּוי אל םיִמְלא םיִבְלְּ ל

 ל יבֲהֲא .םיְִכְש םיזה
 הָעְבָש ּועֶדָי אָל שָפָּנְיִזע םיִבָלְכַהְויי
 | ּועְדִי אל יםיער הָמָהְו
 :'ּוהצֶקמ ועָצְבְל שיא ּונָּפ םָּכְרַרְל ל

 13 mlt MSS Q Vrs 'n] | Cp 56, 31 m= jslec 7 ּומְל | 61 ? ימש |
  lcיִפצ | ל  ; 1 prbויִפּצ  maj), Q(צ  | g huc trsp , || ro * sic Alּויָהִי +66 7 <
> 6*%97 et זז ןיִּבָה וערי |  p1 MSS ;ח' 1 prb 4 | rr **[ ;םיערֶה םַהְו 1 

trsp 1866 vb in זס post ‘BY et dl vb 3sqq ה ךי( Nb), cf 10° | < <6. 



56,12—57,13 JESAIA 625 

 רָכש הָאְְּסִנְו ןייההָחְקֶא ּויְתַאי
 :דֶאָמ רֶתַי לודָנ רֶחֶמ םֹוָי הָזָכ הָיָה

 בָל"לַע םָש שיא יאו דָבָא קיִַַהי 7

 יםולש אוב  :קיִדעַה ףפָאְנ הָערה נמי
 פ -- וחכְנ לה םֶתֹובְּכְׁשִמ-לַע ּוחּוני

 הָגְנִע יֵנְּב .הָּנָהּובְרְק םָּתַאְ
 גְנעְתִּת ימדלע+ הָנְזִתֹו ףאְנְמ עֶר
 ןֹשָל ּוכיָרֲאָּת הפ ּוביִחְרִת יִמדלע
 :רֶקֶש עַרְג עׁשַפיַרְלְי םָּתַא-אולה
 ןגער ץַעלְּכ תחָת םיִלֲאְּב םיִמָחַּנַה

 :םיִעְלְּסַה יֵּפְעְס תַחַּת םיִלְחָנַּב םיִדָלְיַה יֵמֲחַׁש
 ְךֶלְרוג םָה םה ְּךקָלֶח לֵחְניקְלַחְב"
 :יםֶחָנֶא הָלֲא לַעַהי הָחְנִמ תיִלֲעַה ּסַנ ּתְכפֶש םָהָל"
 ךבְְּׁשִמ ְתְמַׂש אָשַנְו ַהבָגרַה לעז
 :חַבְז ַחֵּבְזְל תיִלָע םָשדּג

 ךֵגּורְכְז ּתִמַש הֶיּוזּמַהְו תלה ראוי
 ּךְבְּכָשִמ ּתְבַחְרַה ילעתו תיִלָג יּתאַמ יִּ

 :תיִזח ָי יסָבְכְשִמ תְבַהָא המ ךֶל'תרְכִת
 ךיחקר יִּבְרּתַו ןֵמָׁשּב לסל ירשְתַי

 :לּוָאׁש-דע יִיִּפְשִּתַו קחְרמדדע ףיבצ יִחְלַשְּתַ
 ׁשֶאֹונ ְּתְרַמָא אָל ּתעְנְי ףּכרִד בלב

 :תיִלָח אל ןֶּכילַע תאָּצִמ ֶדָי תָיח
 יִבנַכְת יִּכ .יאְריִתו תְנָאְּד ימתֶאְויי
 ךֶּבללע ףמַשדאל ּתְרַכָז אל יִתֹואו
 ס  יִאְריִת אֶל יִתֹואְו םִלֹעַמּו הָשְחַמ יִנַא אלה
 ךישעמ"תֶאְ ףךתקדצ דיִנַא ינאי
 ףיצובק ְךֶליִצַי ּךקעזְּבי :ךוליעוו אלו
 לָבָהדחְקְי ַחּוְרדאָשי םַלְּבתֶאְ

 12 8 © | Cp 57, 2° trsp? huc : | ל ins -לָּכ | 3 1 'ִתְו (ג1 הָנֹו תַפָאְנִמ | 1
fin vs et init vs 96 6 ְךֹותְּב | 6 -* ? 464 | 8 *1??1תֶאַמ | *] יִרְכִתַו | < 6 גם  

cf Ez 16,255 || g 20 (ornasti unguenio) ‘DRI? |םֶּתִא ָךַתְנְזִּתדתֶא יִּבְרַּת  

 זז | 6 620 (ef negligens) םֶלָעַמְ | 12 פק? : ad ךישעמ | 13 | ךיִצּוקש



 626 היעשי 586—57,14

 רַמָאְוי  :יִׁשְדְקירַה ׁשֶרייְו ץֶרָאלַחְנְי יִב הָסּוחַהְו
 ספ  יִמַע ְּרַמ לוָשְכִמ ּומיָרָה ךֶרָד"ּונפ ּולְסּולְס

 ומש ׁשֹוָדָקְו רע ןכש אָשְנְו םֶר רַמָא הכ יִּכי5
 תּוֹר"לַפְּׁו אָכְּדתֶאְו ןִּכְׁשֲא שודְקְו םורָמ
 :םיִאָכְרִנ בל תויַחַהְלּו םיִלְּפָש ַחּוְר תויחהל
 ףוצקא חצנל אלו ביִרָא םלועֶל אֵל יב

 :יִתיִׂשֲע יִנָא תֹומָׁשְנּו ףוטעַי י נפל ַחּורדיִּכ
 'ףצְקֶאְו רֵּתְסַה ּוהְַּאְ יִּתְפְצק יוָעָצִּב ןֹועַּביל

 ּוהֲאְּפְרָאְו יִתיִאָר ןיכְרְד ול ְךֶרדְּב בבוש לו
 םיָתָּפָש 'בוָנ *אָרוביפ :ויִלְבַאלְ ול םיִמָחנ םֶלָשַאְו 'ּוהָמְנַאְו
 :ויִתאָּפְרּא הָוהְי רמָא בורק קוחרל םולשו םולש

 לכי אל טקשה יִּכ שָרְַנ םיכ םיִעָשרהְוי
 פ | םיִעָשְרְל הלא רַמָא םּולש ןיִאיי :טיִטְו שָפְר ויִמיִמּושְרֶניִו
 לוק םֶרֶה רֶפּושּכ ךׂשְחַּת-לא ןורָנְב ארכי

 :םָתאטַח בקי תִיְבְלּו םֶעָשּפ יִמַעְל ַגַהְ
 ןּוצָּפְחַי יִכְרִּד תעדו ןּושרְֶדָי םויוםוָי יִּתואְו
 בֶזָע אל ןיהְלֶא טפָשַמּו הֵׂשֲע הָקָדְצְדרֶשַא יונ
 :ןּוְצְּפִחִ םיִהלֲא } תברק קְדב"יַטְפְשִמ יָנּולֲאְׁשִ

 עֶדַת אָלְו ּנׁשפנ ּוניֹנע תיִאְר אָלְו ּונָמֹצ הָמָלּ
 :ּושָנְנִּת םֶכיֵבְצע-לְכְו ץֶפַחדּואצְמִּת םֶכְמְצ םִיְּב ןַה
 יעָשְר ףֶרְנֲאַּב תּּכַהְלּו ּומּוצָת הָצַמּו ביִרל ןהי

 :םֶכְוק םוִרָּב עיִמְׁשַהְל םולכ ּומּצַתאָ
 וָׁשְפַנ םָרֶא תנע םי ּוהְרָחְבִא םֹוצ הָיְהִי הוָכֲה

 עיצי רַפֲאְו קשו ושאר ןֹמְנֲאַּכ ףֶלַה
 :הוהיל וה םויְו םֹוצ"אָרָקִת ּהֶזְלַה

 והָרָחְבֶא םוָצ הז אולַה

 הַמֹומ תנא רָתַה עשר תֹוָכְְרַח חת
 :יּוקתנְּת הָטומדלְכְו םיֵׁשָפָח םיִצּוצְר חלו

 14 0 רָמאו || 17 * 6 פא דו; 1? עֶגָר (1נּוַעַּב) || ל \ 6 698 'אָו || < ףצקו |

 18 * prps PI | ל ?huc trsp: || 19 * ins יִנָא | * א בוג, Q ביִנ ג? דיִנ
Cp 58, 3 Vrsהוהי |  ca soMSSצג 165) | 201? שדגנ ₪ 'דגיו | 21  cf 

 םֶכְצְפַח | 4 51? 6 66 שֶר | * ca 60MSS אלן | 6 * ins fit הוהי ינדא םֶאְנ
cf 6 | > 16 690 sing. 



JESAIA 627%87- 6  

 תִיָב איִבָּת 'םיִדּורְמ םיִײנעו ְּךֶמְחַל בעֶרָל םִרָפ אולה
 :םֶלַעְתִת "אל ךֶרָשְּבִמּו .ותיִסְכְו םרֶע הָאְרְתי

 חַמְצִת הָרַהְמ ָךְתְכְרַאו ףרוא רֵחׁשּכ עֶקְּבי אי
 ִַּפְסאְי הָוהְו דֹובְּכ ּךָקדצ יִנְפל ַלְ
 ינָגַה רָמאיו עּושְּת הָנעַי הָוהְיַו אָרְקִת זָאְ

 :ןואדרּבדְו עַּבְצָא חַלֶש הָטּומ ְכוְּתִמ ריִסֶּתִדסא
 עיֶּבָשִּת הָנענ שָפְנְו 'ִּךָשְפַנ בעֶרָל יִקְפְתְוי

 :םִיִרהְצּכ ְּתלפַאְו ְרוא ּךָשתַּב חַרְזְ
 ְךָשְפַנ תֹוחָצְחַצְּב עיֵּבְׂשַהְו דיִמָּת הָוהְי ךחנויי
 הָור ןנָּכ ָתיִיָהְו 'ץילחי ךיִתמְצִעְו
 :וימימ ובּזכודאל רֶׁשֲא 'םִיַמ אֵצֹומְכּו

 םֶמוקִת רוָדְו"רוְד יִדְסּומ םֶלע תוָבְרח יָמִמ ּונְבּוי*
 :תֶבָשְל 'יתֹוביִתְנ בבושְמ ץֶרֶפ רדג ָל אָרְקְו

 יש םִיְּב יִַּצְפִח יתושע ֶלְגר תָּבַשמ ביִׁשָּת-םָאיפ
 דָבָכְמ 'הָוהְי .שודקל גנע תַּבַשל תארו
 :רָבְּד רָּבִדְו ךִצְּפָח אּוצַּמִמ ְּךיֵכָרְּד תושַעַמ וּתְדַּבַכְו

 ץֶרֲא יֵתוֿמְּב"לע ְיִּתְבַּכְרַהְו הָוהילַע \ ָנָעְתִת זָאַײ
 ס | ורְּבִּד הנה יִּפ יִּכ ךיבָא בעי תלחנ יִּתְלַכאהְ

 מש ונְָאהָרְבְכְ"אלְו עישוהמ הוהָיירִי הציאל ןהי 9
 םֶכיִהְלַא ןיבל םֶכניִּב םיְִּבמ יָה םֶכיִתְכּועְדַא יב

 :עֹומְׁשִמ םָּכִמ םינְּפ ּוריִּתְסַה םֶכיִתואְטַחְו
 עב םֶכיִתִעְבְצִאְו םב ּלֲאנְנ םֶכיֵפכ יב

 :הָּגְהְת הָלְוע םֶכְגּוׁשְל lian םֶכיֵתֹותַפְׂש

eye 

 :העפַא עֶקְּבִ הרוזהְו תו םהיציבמ לבשה

 םֶהיֵׂשְעמְּב ּוסַכְתִי אָלְו דְגבְל ויָהידאל םֶהיִרּוק
 םָהיּפַכְּב סַמָח לעמו ןוא-ישעמ םֶהיִשְעַמ

 7 *1 ? םיִדְרִמּו | 5 לֶא | 8 1 ? (52,ז2) ךֶפְסַאִי | זס *1? קפ- | 1
exc vb? (DD?) | r2°16 113158 6י 3 ְּךֶמְחְל | צו לח ה | ל  

 ל prps תוצ-- (?) || 13 * 1c 6'ֵעַמ | מוז 55 ךיצ-- | 1? לֵאָרְׂשִי
 א יֵתומְּב | Cק 59, 31 ולָאְגַג | 51? הָר-.

 ףיֶנָּב (60,10)
 ?vel י"י שָדחְל | 14 05 יִתְמָּב א



 628 היעשי 21—59,7

 יִקְנ ד ךַּפְשל ּורָהָמיו ּוצְרָי עֶרָל םֶהיֵלְַר
 :םֶתולְסְמַּב רֶבָשְו דש ןֶוָא תוָבָשֶחִמ םֶהיִתְבְׁשְחַמ
 םֶתלְנְטַמְּב טָפָשִמ ןיִאְו ּועָרְי אָל םֹלָׁש רד

 :םֹולְׁש עַדָי אל ּהָּב ףְר לָּכ םֶהָל ּושְקְע םֵהיֵתּוביִתְנ
 הקדִצ ּונְנישַת אָלְו .ּונָמִמ טָּפָשִמ קַחְר כ" לעפ

 ָדַלַהְנ תולפַאּב תוָהְגְנְל ָּךָשח-הָּנַהְו רּואָל הָּגקְנ

 הָשָשנְנ םִָניִע ןיִאְכּו ריק םירועכ הָשָשְנְניי
 :םיִתַמַּכ םיִּנָמְשַאְּב ףַשַּנַּכ םִירָהְצב ּונְלָשּכ

 הָגְהְג הָנָה םיִנֹויַכְו ּונָכָּכ םיִּבְּדַכ הָמָהְניי
 :ּונָמִמ הָקחָר העשיל אנ טָּפְשַמַל הּוקְנ

 ּונָּב הָתְנֲע ּוניִתואטַחְו דב ּוניִעָשְפ ברכי
 :םּונַעַדִי ּוניִתְנְוִעַו ּונָּתִא ּוניִעָשְפדיִּ
 ּוניִהלֲא רֵחַאַמ גוְסְנְו הָוהיִּב ׁשֵחַכְו שפי

 :רקַשדיִרְבִּ במ ףנהְו 'ורה הָרָסְו יקְׁשערָּבַּד
 דמעֶּת קוחְרַמ הָקָדצּו טֿפְׁשִמ רֹוחָא פָהְויצ

 :אוְבְל לכותיא הָחכְנּו תַמָא בּוחְרֶב הָלְכוּ

 | :טְׁשִמ ןואדיב ריִניִעְּב ער הוה אר
 עיִגְפַמ ןיִא יִּכ םַמּוּתְׁשַו שיא ןיִאדיִּכ אְריַו

 :ּוהָתָכָמְס איִה ותְקְדִצְו ּועְרָז ול עׁשוָּתַ
 ושארְּב הָעּושְי עבֹוָכְו ןירשכ הקדִצ שבלי

 :"םלשי| | :הָאְנְק ליִעָמַּכ טעיו תָשּבְלִּת םֶקְנ יִדְנַּ שב
 לּומָּג םייִאְל  ויָבְיִאְ למ ויל הַמֲח | םלִׁי ילַעְ .תּולָמְ עב

 ןָדֹובָּכ"תֶא ׁשֶמׁש-חרממו הָוהְי םשתֶא בֶרְעַמִמ "ארי
 :וָב הָסֶסָנ הָוהְי חּוְר רצ 'רֶהָּנִכ אָבְיִ

 :הָוהְי םָאְנ בֶקעַיְּב עַשָפ 'יִבָשְלּו לַאוג ץןויִצְל אָבּו>
 -רָשַא יָרְבְְּּךיֶלְע רש יחּור הוהְי רָמֲא םֶתוא יִתיִרְּב תאְז ינאי
 רֶמֶא ּךֲעְרז עַרָז יִפָמּו רז יִּפָמּו ףיפמ ושּומוזאל יִפְּב יִּתְמְש
 ס | :םֶלועדדַעְו הָּתַעַמ הָוהְי
 8 1MS Vrs D3 | זס ? ?ir vigore; ins ּוניִיָה | 12 1ּונְתאָטַחו | 3 *

(dittogr?) | * 1? tag] | 15 dub; trsp prb huc + | 17 dl )<69( |שקע* | *1? ורֶה  

18 *1 frt לּומָג cf 18b || °° <5)8(, add || 1g *1 6 pl MSS Edd ואריו (a |(האר 
» 16 6820 '}o | 20°(6?) Rom 11,26 צָמ' |? 1c 6 Ron .מפ ביִשְיְו | גז | םָּתֶא 



60,1--5 JESAIA 629 

 :חָרָז ךיִלָע הָוהְי דבְכּו .ףֶרוא אב יִּכ יא יִמּוקי 0
 םיִמָאְל לָפְרעְו ץֶרָאדהָּסַכְי ךָשחה הֵּגַה"יְכ
 :הֶאְרִי ְךיֵלֲע ֹודֹובְכּו הָוהְי חרזי ךילעו
 :ךחְרז ּהנְנְל םיִכלָמּו כול םיונ ּוכָלָהְופ

 ּךלּואָב ּוצְּבְקנ םֶלּכ יִאְרּו גי ביִבְסיֵאְׂשי
 :הָנַמָאַּת דצ-לע ְךִיַתֹנְבּו ּואבָי קיִחְרמ ָךיֹנְּב
 בבל ' בָחְרְו דַחַפּו ְּתְרַהְנְו יִאְרִּת זַאפ
 ְדָל ּואָבְי םיֹוּג ליח םי ןומה לע פה"

 הָפיִעְו ןימ יֵרְכְּב ְּךַפַכְּת םיִלַמְג תַעָפָש
 ראשי הָנּובְלּ בֵהְז ּואָבָי אָבׁשִמ םלְּכ
 :ורשבי הָוהְי תַלֲהְתו

 ִנּוְרְׁשִי תֹיְבנ יליא = צְבִי רֶדק ןאָצלְכי
 :ראפא יִּתְרַאַפּת תיֵבּו יחְּבְזִמ "ןוצְר"לע' ּוָלעֵי

 :םָהיֵתְּבְרַא- לֶא םיִניַכְו הָניִפּועִּת בֵעָּכ הָלֲאדיִמ
 יהָנְׁשאָרְּב ׁשיִׁשְרַּת תויְנֲאְו רוקי םיּיַאו ילו

 םָּתִא םֶבָהְזּו םָּפְסַּכ קוחְרמ ְּךנְב איִבָהְל
 :ּךֶרַאְפ יִּ לארי שודקלו ּךיהלֶא הָוהְי םשל

 נורי םַהיִכְלַמּ ךימַ רכיב נבו
 :ךיִּתְמִחְר יִנוצְְכּו ךיִתיִּכה יִּפְְקְב יִּ

 ורְגְסי אָל הָלְיַלְו םָמּוי  דיִמָת ְךוָרָעְׁש יּוחתְפּויי
 :"םיִגּוהְנ םֶהיִכְלַמּו םיוג ליַח ךילַא איִבָהְל

 :ּובְרַחְי בֶרֶח םִיּוּנַהְו ודבאי ךּוְבָעידאל רֶׁשֲא הכְלֲמּמַהְו יוְנַה-יֵּבי2
 וָּדָחִי רּוָשַאְתּו רֶהְרִּת שוְרַּב אוב לא ןּונָבלה דוָבַּכ 3
 :ידְּבכַא ילגר םֹוָקְמּז יׁשָָּקַמ םֹוָקְמ אפל
 ךיִלְגְר תוָפַּכְילַע ָּנֲחְּתְׁשִהְי ךִיִנָעְמ יִנָּב חּוחש ְּךילֲא וכְלַהְוי
 ּךִיצַאנמ לכ :לֵאָרְׂשִי שודק ןיִצ הוהְי ריע ךְל וארו

 רבוע ןיִאְו הָאּונָשּו הָבּוֲע ְּךֵתֹויָה תחת
 :רְִו רוד ׂשֹוׂשָמ םֶליִע ןאְנל ךיִּתְמשְו

 Cp 66, 2 1 'ח | 5 * mlt MSS יארית; 14 || * nonn MSS )6?( בהרו; 1 6[
Plc |ךָנּורָחָשי (ףפסטסו) |  tiuiov )6 = 40( || 7 * 66 ft0סצ )\ kai6 6*** +  
c 13 |ןוצרל | < 668 יִתְלְפִּת | 5 1 < 69 רָאָּפִי שו | רַאָפְל  by5 6963  

 9 751 ₪ ווק םייָצ | * 252155 3 'ָבָּכ | זז *1 6 6034 ּוחְּתַפְנְו | יו םיִנֲהּונ |
>A) | 14 "* <6%%(,.ז3 *"  



 0 היעשי 6

 יקָניִּת םיִכָלְמ דַשְו םיוג בֶלַח תקני
 :בקעי רבא ךלַאְנְו ךעישוְמ הָוהְי ינא יִּכ ּתַעְדָיְו

 ףָתָכ איִבֲא לורה תחֶתְו בָהָז איִבָא תָשחְּנַה תַחָּתיל
 לרב םיִנְבֲאָה תַחַתְו תֶׁשֹחְנ םיִצֲעָה תחַתְ
 :הָקְְצ ּךישְנֶגְו םולָש ְךְֵָּקְפ יֵּתְמִשְ

 ךיִלּובְנִּב רֶבָשְו דש ְּךצְרַאּב סֶמָח דוַע עֶמְׁשְידאָליפ
 ל :הָלהּת ְיָרָעְׁשּו ךותמוח הָעּושְי תאַרְקְו

 ריִאְידאָל ַחַריַה ּהָגנל םֶמּוירואלשָמָשַה דע קי -הָיָהיִדאל 19

 ַּּתְראפתל יָהלאְו - םליע רוַאל וה הָיָה
 ףסִמִי אל ְּךֶחַרִו ףשְמש דוע אֹובידאלי

 ְְְבֶא יִמָו ּומְלָשְו םלּוע רֹואְל ְךֶל"הָיְהִי הוהְי יִּ
 ץֶרֶא ּושְרִיְי םִלּועְל םיקידצ םֶלָּכ ךמַעויי
 :רַאָּפְתַהְ ידי השעמ יועָטַמ רָצג

 םּוצָע יונ ריִעָצַהְו ,ףלֶאְל הָיִהְי ןטקה <
 פ  :הָּפָשיִחַא הָּתְעְּב יהָוהְי ינא

 יִתא הזהְי חַשְמ ןעי ילע הָוהְי יִנדַא ַחּוָרי 1
 בליירְבשנל שבחל יִנֶחְלְש םיוֹנ רָשבְ
 :יחוק-חקּפ יםיִרּוסַאלְ רֹורְּד םיּובָשל אָרְקִל
 יוניהלאל םקָנ םויְו הוהיִל ןּוצְר-תַנְׁש אָרְקְלְ

 תַחַּת רַאּפ םָהָל ּתתְל ןויצ ילבאל וםוׂשְלי :םיִלָבַאדלַּכ םַחֵנְל

 רֶפַא| | הָהּכ חּוָרתַּת הָלַהְת | 'הטעמ לבא תַחּת ןושׂש מש
 :ראְפְתַהְל הָוהְי עטמ קֶדָּצַה 'יִלַא םֶהָל אָרְקו
 ּוממוקי םיִנשאְר תוממש םֶלֹוע תֹּובְרָח ּונְבּוצ

 :רוָדְו רָּב תּוָמָמְש בֶרֹה יֵרֲע ּושְִּחְו
 :םֶכיִמְרְכְו םֶכיֵרְכֲא רָכְנ יֵגְבּו .םֶכְגאָצ שָר םיִרְז די

 זּרֿמתּת םֶדובְכְבּו sin םווג ליח
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 םֶקָלִח 'ּנְרְי הַמְלְכּו הָנְׁשִמ יםֶכְתְׁשְּב תַחָּת
 :םֶהָל הָיְהִּת םָלֹוע תַחְמִׂש ּוׁשְריִי הָנְׁשִמ םָצְראְּב ןכָל

 הָלּועְּב לזנ אנש טַּפְׁשִמ בהא הָוהְי יִנָא 5
 :םָהְל תורְכָא םָלֹוע תיִרְבּו תַמֲאָּ םָתָלעַפ יִּתַתָנְו

 םיִמַעָה ָךוְתְּב םֶהיִאְצֶאְצְו םֶעְרז םִיטַּב עֶדּונְו
 פ - :הֶוהְו ףִרְּב עַרָז םה יִכ .םּוריִּכו םָהיִאְלָּ
 יַהלאָּב יִׁשְפַנ לגְּת הֹוהיּב שיָשֶא שושי
 יִנֲמְעְי הקָהְצ ליִעָמ עשְיְיִדְנּב יִנָשּבְלה יִּ
 :ָהיֶלַכ הְָּעַּת הָלּכְכְו ראפ 'ןְָכְ ןֶתְחְּ

 ַחיִמְצַת ָהיִעּורְז הָּנִנְכּו ּהָחְמִצ איִצות ץֶרָאְכ יֵּכיי
 :םִיֹוגַה- לכ דֶנָנ :הָלַהְתּ הָקָדִצ ַחימְצִַי הֹוהְי יִנדַא

 טוקְׁשָא אָל םלׁשּורְ ןעמלו הֵׁשֲחָא אל ו ןויצ ןעמְלי 2

 :רעְו דילּכ הָתעּוׁשיִו הָקְרצ הַנגַכ אצוזדע
 ְּדּובְּכ םיָכְלְמ"לָכְו ְּךקְדִצ םַנ ּואְרְוי

 :ּונָבְקו הָוהְי יִפ רשא שֶדָח םש ל אָרְְו
 ְיָהלֶא-ףכְּב הָבּולְמ ףונְצּו הָיהְיידִיְּב תֶרָאְפִּת תֶרָמְע תנָהו

 'הָמָמׁש ידוע רַמָאוײאלי ּךַצְרַאָלּו הָבּזֲע דוע ל רַמָאײאלּי
 הָלּועְּב ךַצְרַאְלּו ּהָביִצְפָח אַרְקִי ךָל יִּ
 :לַעָּבִּת ּךַצְרַאְו ב הָוהְי ץֶּפָחְדיִּ
 "ָדינְּב ךּולָעְבִי הָלּותְּב רּוחַּב ילעְבִייַכ5

 ס  יּיֶהְֶּא ְּךַלָע שיש הל לע ןְתָח שוָשִמּו
 םיִרָמִש יִּתְדְקַפַה םֶלשּורי ףיתמוח-לע*

 ּושחי אָל דיִמּת הָלֵלֲה- לָכְו םוּיַה"לָּ

 :םֶכְל יִמָהלא  הָוהְיתֶא םיִריִּכַה
 ןפוכיזדע ל יִמָה ּנְּתִּת"לַאְז

 :ץֶרָאְּב הָלֲהּת םֶלָשּוְרִיתֶא םיִשָידַעְו
 נע ַעוְרְזְבּו ניִמיַּב הָוהְי עּבָשָנ

 ךיביאל לכאמ דוע ְךֵנְנְּדתֶא ןָּתֶאדםִא <
 :ֹוּב ּתַעְגָי רָשַא ּךָשּוריִּת רָכָניִנְב ּוָּתְשידִאְו

 7 יו םֶּתְשְב יִּכ | * 1 ושרי (ג1 קר) | 8 1 6 555 8% הָלְועְּב | זס 1
 יִנָמַעַי !ve יֵנָטָע | * 1ןיִכָי | vs זז trsp ante זס? | Cp 62, 3 0 ףינצו | +

 add (cf mtr) | * 1 npn cf 54,1 | 5 *1 לעבָכיְּכ || = וְךיָנּב 'בי ו ְךֵלֲעְבי
 ּךָנב (ש 147,2).



 12 היעשי 63,9—62,9

 הָוהְיתֶא ּולְלַהְו ּוהָלְכאְו ויִפְסֶאְמ יֵּ
 5 :יֶׁשדְק תרִתְּב ּוהָּתְִי ויִצְּבְקְמּ

 םֶעָה ּךָרָד נפ .םיִרָעְשַּב ורבע ְָבעי
 ןְבֶאַמ לקס הָלְסְמַה ּולָס ּולָס
 :םיִּמעָה-לַע סַנ ּומיָרָה

 ץֶרָאָה הָצְקלֲא .עיִמָשה הוהְי הָגהיי
 אב ְךָעְׁשִי הגה ןֹויְצְתבְל ֹורָמִא
 :יָנפְל ותְלָעְפּו ותא ֹורָכָׂש הגה

 הָוהְי ילּואְג שָרְקַה םע םֶהָל ִאְרְקניי
 פ | :הָבְזְעָּב אל ריִע השורד אקי דל
 יהָרְצְּבִמ םיִדְְּב ץּומַח יםודָאמ אָּבוהֶזיִמי 8

 ותפ בֶרָּב "העצ ושּובְלַּב רּוָדָה הָז
 :ַעיִשּוהֶל 'בר "הקַדְצַּב רֵּבַדִמ יִנֲא

 :תַנָּב כ ףיָדְְבּו ךשובלל םֶדָא עוָמ>
 יִּתַא ׁשיִאדןיִא םיִמעַמּו יּבְל יִּתְכַרָּו הָרּופי

 יִתֲמֲחַּב 'םֶסְמְרְֶו יֿפַאְּב "םֶכְרְדֶאו
 :ייִּתְלֲאְנָא יׁשּובלַמ- לָכְ יֹלנְּב-לע םֶחְצִנ זי

 :הָאְּב ילּואָנ תנו יב כ מ יכי
 ְךָֹוס ןיִאְו יםָמּוּתְׁשִאְו רע ןיאְו יטיִּבַאו
 :יֵנְָכָמְס איה 'יִתְמִחְו יֵעְרְז יל עשו
 יָתְמֲחַב יָרְּכְׁשַאְו יּֿפֵאְּב םיִמִע יסּובָאְו

 ס  :םֶָחֹצִנ ץֶרֲאָל דיִרואְו
 הָוהְי תּלֵהְּת ריֵּכְזַא ו הָוהְי יֵדְסֲחל
 לֵאָרְׂשִי תיֵבְל בּוט"יבַרְו הוהְו ּונָלְמְנ-רַשַא לכ לעב
 :ויָדָסֲח ברו ויַמֲחַרּב יםֶלָמגְ-רָשַא

 ורקשְו אל םיִנְּב המה יִמע-ְַא רמי
 ֹױםָתְרָצ"לְכְּבפ :עיׁשֹומְל םָהָל יהי
 םַעיִשּוַה ּויִנָּפ יּדַאָלַמּו רצ 'אָל
"Lcםֶּבֶאמ ₪ רַצְּבִמ (6 רצבמ) |  Cp 63, 1 * prpsאמ | ' mlt MSS9  

 (gradiens@ רעב ] 5 ] 'צ 6 6 | % 656 ברו prps) חפ בר; 416 29 ב( | 1 'בֶל |

 3יו..'ָאְוי.ָאָו|"וִאּג|פ*ו'ָאו..'ַא]| ל 30M55 caיִתָקְדַצְו | 61 יאו |
  iudex bonus cf 19( | * GEב( | 7 561 ו 6 66 (56 בוט בֶר  MSSז )nן םֶרְּבָשָאְו *
 1ל; 1 6 668 אל | <1 6 66 ךָאלמו רצ  * huc trsp + | * 0 17155ף | 329
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 םֶלֲאְג אּוָה וָתְלְמָחְבּו ותְבַהְאְּב
 :םֶלוע יַמְי"לְּכ םָאְׂשִנִיְו םלטְנְיו

 וׁשְדָק חּוְרתֶא ּובְצַעְו ּורָמ הָּמַהְוי
 :םָבימֲחְלִנ אֹוה ביואל םֶהָל פיו
 מע השמי םֶכּוע"יָמְי רכזי
 ונאצ 'הער תֶא םִיַמ "םלַעַמַהי היא
 :ושדק ַחּוָרזתָא וָּבְרְקְּב םֶשה היא

 וּתְרַאְּפִּת עורְז השמ ןיִמל לילומ
 :םלוע םַש ול תושעל םֶהיִנָּפִמ םִיַמ עֶקּוָּב

 רָּבְּמּב סּופַּכ תֹוָמֹהְּתַּב םֶכיִלֹוְמי

 דרְת הָעְקִּבּב הָמַהְּבַּכיי :ולְׁשָּכִי אל
 מע ָּתְנָהָנ ןֶּב ּונָחיִנִת הָוהְי חור
 :תֶרֶאָפִּת םש דל תושעל
 ִּתְרַאָפתְו ךָשְדְק לֶבְּוִמ הָארּו םִַמְׁשִמ טְּבַה 5

 ךיעמ ןֹומֲה יִַּתרּבנּוְךתֶאְנק היא
 ּוניִבֲא הָּתַאְיִכי< :ּקָּפַאְתַה יִלָא" מחר
 ּונָריִּכַי אָל לֶאְרֶשְיו ּונָעָרָי אָל םָהְרְבִא יִּ
 ְדָמָׁש םָלֹועְמ ּונלאָו ּוניִבָא הָוהְי הָּתַא

 ְִתֶאְרִיַמ ּוָּבְל חיִשְקִּפ יִכְרִדִמ הָוהְי ּונָעְתִת הָּמְלי
 ְָתְלַחנ יֵמְבְׁש ךיִדָבַע ןעֶמְל בוש

 :ִךָשְְקִמ ּוסְסוְּב ּוניֵרְצ ְךׁשְדָקםע ּוׁשְרָי רֶעָצַמלי
 םהילַע ךְמַש אָרְקִנאְל | םּב ָתְלָשְמדאְל םֶלועַמ ּונייָהפ

 :ּולְזָנ םיִרָה ְּךיַנָפִמ ְּתְִרְי םִיַמָׁש ָתְעְרְקאּול
 ׁשֵא-הָעְבִּת םימ םיִסְמַה שא ַחְדְקִּכי 4

 :ּוזְָרְו םנוג ךיִנָפִמ  ךירְצְל ךֶמש עיִדוהָל
 הָוקְב אָל תֹוֲאְרֹוְנ ְךְתֹושְעב*
 ועָמָשאל םֶלועְמּוי :לזְנ םיִרָה יִנְפִמ תדר
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 634 היעשי 65,6—64,4

 הָתָאְראְל ןע יוניִזָאָה אל
 :וָל"'הֵּכַחְמִל 'הָׂשֲעַי ְךְתָלּז םיִהלֶא

 יִּדּורְּכְזו ךיִכְרְדְּב קָדַצ יהֵׂשֲעְו שָש'-תֶא תענפיצ
 :"ַעָשְּונְו םלוע םֵהָּבי אָטָחַּגו תְפְצְק הָּתַאְדְוַה
 ונתקל םיִּדִע דָגְבְכּ ּונְלְּ אַמַּטַכ יהִד5
 :ּונָאְׂשִי חּוְרְּ "ּונינועו ּנִכ לע לבו

 ב קיוחהל רֶרּועְתמ ֶמשְב אָרּקיִאו
 :ּונגֹוע"דִיְּב ּונְנּומְּתַו ּונָמִמ יִנָפ ְתְרתְסִהִ

 הָּתֶא ּוניִבֶא הָנהְי הָּתַעְול
 :ּונָָּכְךֶדָי השעמו ּונֵרְצֹי הָּתַאְו רמחה ּונְחְנַא
 ןֶע רָכְזַּת דַעְל לֶאְ דאָמ"דע הָוהְי ףָצְקַּת"לַא

 רָּבְדִמ ּויָה שק ירעפ נלכד מעי אָנ"טָּבַה ןה

 :הָמְּׁש םלׁשְּי הָתְיְה רָּבְרִמ ןויצ
 וניתבא ףּולָלָה רָשא ּונּתְראָפַתו ונשק תב

 :הָּבְרָחְל הָיָה ּוניֵּדַמֲחַמלָכְו שָא תפַרְׂשִל הָיָה
 פ  :רָאָמדַע ּונָנַעְתּו הֵׁשֲחְּ הָוהְי קפאְתִת .הָלֲא-לעָהי

 יִנְׁשקִב אלל יִתאֵצִמִנ ױלֲאָׁש אולל יִּתְׁשרְדנ 5
 :ימשב יארק- אָל יוָּנדלֶא יֵנַנַה יִנֵּנַה יִּתְרַמָא

 יררוס םעילָא זיה יי יִתְשרפ
 :םֶהיִתְבְשָחַמ רָחַא בוטדאל ְּךרָנה םיִכָלְהַה

 דיִמָת יִנָפ-לע ותא םיִפְעֶכַּמַה םֶעָהי
 :םיִנֵבְלַה-לַע םיִרְטְקְמְו תּונּגִּב םיִחָכֹ
 ּוניֶלְי יםיִרּוצָנַּו םיִרכָקִּב םיִבָׁשיה

 :םֶהיִלָּכ םיִלָּנַּפ 'ִקֶרֶפּו ריֹזֲחַה רֶשְּב םיִלְכָאָה
 ךיּתְשדְק יִּכ יִבׁשַנּתהלַא ְּךיִלַא בֶרְק םיִרְמָאָה

 :םּויַה-לְּכ תרי שֶא יִּפַאְּב ןָשָע הָלֲא
 | יי לַע יִּתְמַלָשְו יִּתְמְלְשםִא יִּכ הָשָחֶא אָל יִנְפְל הָבּותְב הגה
“Vsעישוי) |  (prpsל 0 6  cf 1602 2,9 0 b6 ןזא העבר  (trsp1  ! 

% | 4 ins ₪1 ל | ל | 6 66 ישע | 5 1 6 66 ורפי Ti | 7-9 inc; prps 
 | ּונָנ--  | 51 ₪ (a bas) | * mit Mssעֶׁשפַנְו ּונְלָעַמְּב (ג! עֶׁשְרַנע )69 64
  ! 6ןננומת | 8 66--יִּכ | 9 66 הָלָלְקל) | זס  1 frt c 6#Tונֵנְגֹומְּתו; 7155 6
  | * 1 6 Vrs Np velיִנּולָאָש  * 3MSS 663ז , | Cp 65ּונד-- 1936 + 21155

  | 51ארק | 2 6% -- הָרֹומּו | 4 5 693 6 ד. טחמ\06(0 | ל א קרפ 0 קרמו

  | 6 -* 1 ? 7%'דק

- 



JESAIA 63518—65,7  

 הָוהְי רָמָא יּדְחַי יָכיֵתֹובֲא תֹנֹועְו יםָכיֵתְגּועי
 יִנּופְרַח תֹוֲעְבְנַה-לַעֶו םיִרְהָה"לַע ּורָטק רשא
 ס  :םֶקיִחְדלָע 'הָנשאְר םֶתְלָעְפ יִתּדַמּו
 לוּפָשֶאְּב שוריִּתה אָצְמִי רֶׁשֲאּכ הוהְי רָמָא ב

ecוב הָכָּרְב יִּ הָתיְִׁשת-לַא *  

 ַעֶא א ןּכ

 - שרו הוה ער קמ יאו
 :הָמָשדּונְּכָשְו יִדְבעְו יִריֵחְב ָהּושריו

 רֵקְּב ץֶבְרְל רכָע קָמַעְו ןאצ-הָנְל ןורָשַה הָיָהְויי
 :יִנּוָשְרִד רֶׁשֲא יִמַעְ

 ישדק רֶהתֶא םיִחְכָשַה היהְי יֵבְזֹע םֶּתַאְויי
 יּדסממ נמל םיְִלמְמהְו לש לגל םיִכְרעַה

 םָּתעַמְׁש אלו יִתְרַּבִר "םֶתיִנע אלו יתאבק קי

 :םּתְחְב יּתְַפָחאְל רשאכו יִניִעְּב ערה שעת
 הּוהְי יִגֹדא ורָמאהְּכ ןָכְלי

 ּובָעְרִּת םָּתַאְו ולאו ידְבע הָּגַה

 ּואָמְצִּת םֶתַאְו ּוָתְׁשִי יִדָבַע הֵּנִה
 ּוׁשְבַּת םָּתַאְו ּוחֲמְׁשִי יֵדָבַע הגה

 בל בּוטִמ ּונְרָי ידָבַע הָּגַהי
 :ּוליִלְיִת ַחּור רָבָשִמּו בל בָאָּכִמ ֹוקֲעְצִת םָּתַאְו

 ול

 ּורַחַא א םש יאָרק יכל
 ןַמֶא יֵהלאַּב ּךַרְּבִתִי ץֶרָאְּב ְּךרְבְתִמַה 'רֶשַאי
 ןְמֶא יהלאב עַבְׁשִי ץֶרָאְּב עַּבְׁשִּנַהְ
 :יָגיעמ ּורְתְסִנ יִכְו תונשאָרֶה תֹורְצַה ּוחְְּׁשִנ יִּ

 הָׁשְדַח ץֶרֶאְו םיִשְדִח םִיַמָׁש אֵרֹוב יִנְנַהדיִכיז
 :בלדלע הָניֵלעַת אָלְו תונשאָרֶה הָנְרַכְזִת אָלְו

 ארוב יִנֲא רֶׁשֲאֹי  דעדידע ליג ושיָשידמָאהיּכ 5
 :שושמ ּהָמַעְו הל םלָשּוריתֶא ארוב יִנְגַה יִּכ
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 36 היעשי 7

 ימעְב יִּתְשַשְו םֶלְשּוְיִב יִתְלְַופ
 :הָקָעְז לקו .יִכְּב לוק דוע ּהָּב עָמָשְודאְָו

 םיִמָי לוע דוע םָשָמ הָיָהְיאְלְיפ
 רַעָּגַה יִּכ ויִמָיתֶא אלמידאל רֶׁשֲא ןקזו
 :ללְקְי יהָנָש הֶאַמְרְּב אָטוחַהְו תּומָי הָנָׁש הָאַמְְְּב

 :םָיִּ ּולְכָאְו םיִמְרכ ֵּעְטָנְו :ּובָשְיו םיִתָב ּונָבּויי
 לָכאִי רַחַאְו ּועָּטִי אָל בֵׁשֵי רַתַאְו ּונְבִי אָל

 :יָריִחְב לֵב םֵהיֵרְי הׂשֲעַמּו יע יִמָי ץַעָה יַמיִכיּ
 הָלָהָּב ּודְלִי אלְ קיִרְל ו עְנְי א אל

 :םֶּתִא םֵהיֵאָצֲאֵצְו הָּמַה הָנהְי יִבּורְּב עַרַז יּכ

 מל ר שח | ןְבּת-לכאְ רק הראו ר ער לטוב
 פ | הָנהְי רַמָא יִשְדְק רהלֶכְּב ּותיָחְׁשִיהאָלְו ּועָרְידאָל
 יגר ָדַה ץֶרָאָהְו .יאְסַּכ םִיָמְׁשַה הָוהְי רָמָא הָּכי 6

 :יִתָחּוְנְמ םּוקָמ הֶזיַאְו יונת רֶׁשֲא תב הֶזְדיא
 הָוהְידָאְנ הָלֶאדלְכ ויהיו הָתָשִע יִרָי הָלֶאדלָּכדתֶאְו

 :יִרָבדְדילע דָרָחְ תּור"יהָכְנּו לָנָעְדלֶא טיִּבַא הָז"לֲאְו
 בֶלָּכ ףרוע הָשַה ַחְבוז שיאדהַּכַמ רושַה טַחוש

 ןוא ּךִרּבִמ הָנבְל ריכז \ ריזחיסד יהָחְנִמ הלעמ
 :הָצפְח םֶשְפַנ םֶהיִּוקַשְבּו .םָתיִכְרדְּב ּורֲחָּב הָמַה"ּ
 םָּהָל איִבָא םֶתֹרּונְמּו םֶהיִלְלַעַתְּב רָחְבָא יֿנַא-סנ

 עמ אֶל יִּתְרַּבְר הנע ןיִאְו יִתאָרְק ןעי
 ס | ּּורָחַּב יִּתְצַפָחִאֶל רׁשאבּו יַניֵעְּב עַרָה ּוֵׂשְעיַו

 ורָבְּדלֶא םיִדְרְתַה הָנהְיְזרַבְּ עמש
 םֶכיִאְנָש םָכיַחַא ּורָמָא
 הוהְי דָּבְכִי יִמָש ןַעַמְָל םֶכיִּדנְמ
 :ושבי םֶהְו םֶכְתִחְמְשְב הָאְרנְו
 לביהמ לוק ריִעָמ ןואָׁש לוק
 :ויביאל למ םֵלְׁשְמ הָוהְי לוק

 הֶדָלָי ליִחֶת םֶרָמְּבי

 °° prb gloss | Cp 66, r1?'pמ | 2 * 63 ּויָה יִלְו | * 1 ? הָאְכְנּו | 6
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 66,8--ו9 ן 14 637

 :רָכְז הָטיִלְמַהְו ּהָל לָבֲח אוְבָי םִרָטְּב
 הָלָאְּכ הֶאְר יִמ תאזָּכ עַמָשימ

 דחֶא םִויְּב ץֶרֶא לַחּוְיה

 תַחֶא םַעָפ וג דלי
 :ָהינְּבתֶא ןוײצ |. הָדָלוִג הָלֲחיִּכ

 הָוהְי רֶמאֹי  דיִלוא אָלְו ריּבְׁשַא ינֲאַה
 פ  ּךיֶהלֶא רַמָא יִתְרַצְעְו דילומה יָנֲאדמַא

 היִבַהַאלּכ : הָב ּוליִגְו םלְשּוְרְותֶא ּוָחְמְשיי
 :ָהיֶלָע םיִלְּאָתָמַהלְּכ שושְמ ּהָתִא ּושיִש

 היִמְחְנִת שמ םֶתָעַבָשּו ּוקְניִת ןעַמְלי
 פ  :הָדובְּכ זִּמ םֶּתְנַּנַעְתַהְו ּוצָמִת ןעֶמְל

 ָהֶלא"הָמּונ יָנָנַה  הֶזהְי רָמֶאהָכיְּכי
 םִיֹוּג דובְּכ ףטוש לַחְנְכּו םֹולָׁש רָהְנְּ

 :'ּועָשְעָשִּת םּכְְּבלעְו 'ּואָשְּנִּת דצילע 'םתְקניִו
 םֶלָשּוריִבּו סֶכְמְחְנא יִכְנָא ןֶּכ .ּונְמְחְִּת ֹוָמֲא רֶשֲא שיִאְּכיי
 :ּמָחְנְת | | הָנְחָרְפִת אָשְּבּכ סֶכיִתִמְצַעְו םֶכְּבִלׂשֶשְוםֶתיִאְרּויי

 פ  :וָבְיָאזתֶא םַעזְו ויְֲָעתֶא הָוהְיידִי הָעְדוְנְו
 ויָתְבְּכְרִמ הָפּוסַכְו אֹובְי שָאְּב הָוהְי הָגַהְדיִכ
 :שָאיִבָהְלְּב ֹותְרעֶנְו ופָא ּהָמָחְּב ביִשָהְל

 :הָנהְי יֵלְלַח ּוּבִרְו רָשּבלָּכ תֶא ֹוּבְרַחְבּו יטַּפְׁשִנ הָוהְי שָאְב יִּכ
 יְִָּּתַב דֲחַא רַתַא תוונָּגַהְלֶא םיִרַהְטִמַהְו םיִׁשְדקְתַּמַה
 רָּבְכעֶהְו יץֵקְׁשַהְו ריֵזֲחַה רָשְּב יִלְכָא
 בק הֶאְּב יָהיֵתָבְׁשֲחַמּו םֶהיִשעִמ יֿכנָאְופ :הָוהְידםַאְנ ּופָסָי חַי

 תוא םָהְב יִּתְמָשְויפ ;יִדובָּכתֶא ּואְרְו ואָבּו תונשלַהְו םִיוגַה- לָּכ"תֶא

 'תָשָק יִכָשִמ" דּולְ ילופ שיִשְרַת .םיוגַהלא םיִטיִלָּפ וםָהַמ יִּתחַלָשְ

 -תֶא ָאָריאְלְו יֵעָמׁש-תֶ ּעָמָשאל רֶׂשֲא םיקחְָה םיאָה ו לבת
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 638 היעשי 24—66,20

 דלָּכִמ ו םֶכיִחַאלָּכתֶא ּואיִבַהְופ :םִיֹנּב יִדֹובְּכדתֶא ּודיִּגַהְו יִדובּכ
 תֹורְּכְרַּכַבּו םיִדְרּפַבּו םיִּבַצַבּו בֶכָרְבּ םיִפוסַּב הוהילוהָחְנִמ וםִיונַה

 -תֶא לֵאָרְׂשִי נב איב רֶׁשֲאכ הָוהְי רֶמָא םַׁשְ יֵׁשְדְק רה לע
 םִיֹלְל םיִנַהְּפל חָקֶא םֶהַמםִנְוי :הָוהְי תיּב רֹוָהָט יִלְכַּב הָחְנִמַה
 ו :הָוהְי רַמָא

 השע ינֲא רֶׁשֲא הֵׁשְדַחַה ץֶרָאָהְו םיִׁשְדֲחַה םִמָשַה רֶׁשֲאַכ יי
 :םָכָמְׁשְו םָכעְרְז דמעי ןֶּכ הָוהְידַאְנ יֵנָפְל םיִדָמְע

 תב תָבש יָּדָמּו ושדָחְּ שדד הָיָהְו

 יב םיִעְשּפַה .םיִׁשְנֲאָה רְגָפְּב אָרְ וצי

 הָּבְכִת אל םָׁשֲאְו תּומָת אֶל םתעלּות יב

 :רָשְּבָכל וארד הו
ar mlt MSS Vrs ;לו 1 prb (cf 6%( D1 כל | 24 0+ 'רֶד' 
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 ץֶרָאְּב תֹותְנעַּב "רש םיִנָהְּכַהְדְוִמ ּוהָיקְלְחְּ ּוהָיְמְרִי יִרָבּדי 1
 ּךְלַמ ןּומָאדןָב והישאי יַמיִּב ויָלֵא הָוהְיירַבְד הָיָה רֶׁשֲא :ןְמְנְּ
 -ןֶּב םיִקֹוְהְי יִמיִּב יה ם :וכְלָמל הָנָש הָרָשָעְ שְלָשַּב הָדּוהי
 ּוהָיַׁשאְודְְב ּוהָּיְקְרִצְל הָנָׁש הָרְׂשֲעיִּתְׁשִע םת- דע הָרּוהְי למי והיׁשאו

 - :יׁשיִמֲחַה שֶרְחַּ םֶלָשּורִ תולָּגדַע הָדּוהְי ךלמ

 :ירמאל ילֲא הוהְי-רַבְד יִהְיַוּ
 ךיִּתָשּדְקַה יםָחָרַמ אֵצַּת םֶרָטְבּו תעלו ןֵטַּבב יֵּדְרוצֲא םֶרָמַּבפ

 רַמאָו5  ְיִּתַתָנ םִיוגל איִבְ
 פ = יִכְנָא רעֶניִּכ רּבד יִּתְַרְיאְל הגה הֹוהְי ינדַא הָהַא
 יִכְנָא רענ ירַמאּת-לַא יִלָא הָוהְי רָמאיול

 :רּבַרְת ךוצא רָשאד לָּכ תֶאְו  ךלת חְלָשֶא רׁשֲאלְּכלֲע יּפ
 ךְלצהְל ינא ךְּתאיּכ םֶהיֵנְפִמ אָריִתִלַא
 ילֲא הָוהְי רמו יִפ"לֲע ענו דדָידתֶא הָוהְי חַלָשַּנ :הָוהְידָאְ

 הנה םּיַהיּיִתְְקְפַה *הֶאְריי ְיְִּב יֵרָבְד יִּתְתִנ הָגַה
 יסורהְלְו דיֶבֲאַהְלּו ץֹותְנַלְו שותְנְל יתֹּוכְלְמַּמַה-לַעְו םיּגַה-לַע

 ס :ַעוְטְנְלְו תֹונָבל
 לָקִמ רַמאָו ּוהְיְמְרִי הָאֹר הָּתַא-הָמ רמאל יִלֶא הָזהְירְבְד יָה

 יגַא דָקְשיְּכ תואְרְל תְבַטיַה ילא הָוהְי רמי :'הָאר יגא' דש
 ס :ותשעל יִרְְלע
 ַחּופָנ ריִס רַמאָו הָאר הָּתַא הָמ רמאל תיִנָש יִלֶאו הָנהְידרַבְד יהי
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 יִלַא הָנהְי רָמאָיויצ ם זהָנּפָצ ינְפִמ ויָנְּפּו יהַאר ינאי
 :ץֶרָאָה יבְשְודלְּכ לע הָעְרַה חָתִָּּת ןֹופְצִמ

 הָנהְיסָאְנ יִהָנֹופָצ תוכְלְמִמ תָחּפָשְמְלֶכְלי ארק יגְנֲהויְכיפ
 | שרי ירעשו'חַתּפ ואְסִּכ שיא ּוְתְַו ואבו
 :הָדּוהְי יִהְעדלְּ לַעְו ביִבָס היָתְמּוחלּ לעו

 יִנּובְזע רֶׁשֲא םתַעְר לכ לע יםֶתּוא יֵטַּפְׁשִמ יִּתְרַּבְְוֿ
 םֶהיְֵי רשפמל תש םיִרֲחַא םיָהלאָל רָטק

 :"םֶהְיִנָפְל ךִּתַחַא-ןפ םֶהיֵנפִמ חת "דוצַא יּיכנא רשאי תא
 רֶּצְבִמ ריִעָל 'םויַה ְּךיִּתַתְנ הֵּנַה א

 'ץראָהדלָּכ לעי יתְׁשֲחְנ 'תֹומֹחְלּו יל דּומַעְלּו
 :ץֶרָאָה םַעָלּו 'היגהכל הירש ה הָדּוהְי ףיכלמל
 ס = יְִליִצַהְל הָוהְידםָאְנ נָא ְּךְּתַאיִּכ ְּךָל ּולְכּוידאלו \ךילא ומֲחלְגו
 הָּכירֹמאָל יםלשורי יז רקו ּךְלָה> :רמאל ולא הָוהְי-רְבד יהי ל

 הָוהְי רַמָא] 8 תַבָהֶא ךיּועְנ דִסָח יל יִּתְרַבְז
 ;"הַעּורְז אל ץֶרָאְּב רֶּבְרַמְּב" יֵרֲחַא תל
 הָתְאּובִ תיִשאְר הוהיל לֵארְׂשִ שֶדְקּ

 - :הָוהְיםָאְנ םהילא אָבִּת הָעְר ּומָשֶאָי וילְכֲא- לָּכ
 :לֵאָרְׂשִי תיַּב תוחְּפָשַמילַכְו .בקעי תב הָוהְיְדרַבְ ּועָמְשי

 הֶזהְי רָמָאו הָב5

 יִלָע 0 וקח יכ | לֶנע לב םֶכיֵתֹובֲא ּואָצמהַמ

 םירמ ראפ ותא הלמה הוה היא
 הָחּוׁשְו הָבְרְע ץֶרֶאְּב רָּבְדִמַּב ּונָתא ְּךֶלּוּמַה
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JEREMIA 6412,7--ו9  

 :םֵׁש םֶדֶא בֵׁשְיאָלְו שיא ּהָּכ רַבעדאלץֶרָאְּב תֶומְלֹצְו הָיִצ ץֶרָאְּ
 ּהָבּוטו ּהָיְרפ לאל לֵמְרכַה ץֶרַא-לָא םֶכְתֶא 'איִבָאְו

 :הבעותל םָּתְמִׂש יתלחגו יִצְרַאתֶא ּואְמְַתַו ּואֹֿבָּתַ

 הָוהְי הַא ֹורמָא אָל םיִנְָלַה*
 יִב ּועָשָּפ םיִעֹרָהְו יִנּועְדְי אָל הָרּותַה יֵׁשְפְתְ
 :ּוכְלַה ּולעוידאְל יֵרֲחֲאְו לַעַּבַב ּוָאְּבִנ םיאיִבְּנַהְו

 :ביִרָא םֶכיִנְב יִנְּבְתֶאְו יהָוהְי-םָאְני םֶכְּתִא ביִרָא דע ןכָלפ
 ּואְרּו רֶאָמ ּונְניִּבְתְהְו ּוחְלַש רֶדְקְו ּואְרּו םייִּתַכ יי ּורְבַע יִּכי
 :תאָזָּכ יהָתִיָה ןה" םיִהלֲא אָל הָּמֲהְו יםיִהלֲא יג ריַמיַהֲהייי

 :ליעוי אול יוהּובְּכ ריָמַה יִמַעְ
 :הָוהידםָאְנ דֶאְמ ּובְרֶח ּוָרְעׂשְו תאְזלַע םִיַמָׁש ּומָשי
 םילח םִיִמורּוָקִמ ּובְזְע יִתא יִמע הָשָע תֹועְר םִיָּתְשיִּכי

 :םִיַמַה יּולָכְי-אְל רשַא םיִרָּבָשַנ תראּב תוראב םֶהָל יבָצְחַל

 :זבְל הָיָה עּודמ  אּוָה תִיָּב דיקידםא לֵאָרְׂשִי דָבַעַהי
 םֶכֹק ּונְתנ םיִרְפְכ ּונַאְשּי ֹוָלָעַ

 :בשי יֵלְּבִמ הָתֶצַנ ויָרָע הָּמְׁשְל ּוצְרַא ּותיִׁשיַו
 :"ּךְרּדַּב | :דקדק 'ךּועְרִי יסְנַּפְחַתְו ףְניַנְּב"םניפ
 ְךכְלוִמ תָעְּב  'ךיהלֶא הָנהְיתֶא בז ךל"הֵׂשעת תאְז-אולֲה יל

 רֹוְחְׁש יִמ תות םִיַרְצַמ ְּךֶרָדְל ְךֶל"הַמ הָתַעְוי
 :רֶהָנ יִמ תוְּתְשְל רּושַא ךְרֶדְל ךלדהמּו

 ךֶבזע 'רָמְו עֶר"יִּכ יאְרּ יֵעָדּו 'ִךִחַכוִת ךופובשִמּי ָךַתַעָר ףֶרֶסיִתִיִ
 :'תֹוִאָבְצ הָוהָי =ינֲֹא-םָאְנ 'ךלא יִתְּדְחּפ אָלְו' 'ךיַהְלֶא הָוהְידתֶא

sed 6% ₪7 * 6ג אָבַיַו | * >66 | ף ** >6  | (Gkaprog)6 66 הומל  
frt 6 668 (Simהָתיִהְנַה | זז *-* 1  prb6 33155 ¥ | זס = |  dl prb41 | ל  A= 

 8%) םֶהיֵהֹלֲא םיזנ ּוריִמיַהַה | * דאף פסק קז יד ֹובְּכ | ז2 16 66 הָּבִרַה ₪
 חAeiov( | 13 * 66 ian 8 ּובְצָח ּוכְליַו? וכלהְו | 666 semel leg 'ב | -

 = Vrs ₪ ליִכָהְל 666 ּולְכָי) ּולְכַי | 15 0 ּותַצִנ cf 9, 16 א הָתְצִנ < 41 וירע
cf 4,26; al nonn MSS nl | 6 *0383 צתְנ  cf g,11; 46,19; 4MSS 

 ;[on א Dern] | * 63155 6 (Ervwody 06( 0 (constupraverunt te) ועדי |
 :1 ₪ 6 6 ךֶּב וללעתיו ( (צel ? ףיבקע ּוסמָח cf 13,22) || 17 **1 קזל 6 6 יִתא
 לא ה 2 םָאְנ | = >6, קזט add (1 ךכלּוה) | 18 66 ְּךרדְלּו 6*ג -- |
 19 * 6 63 ְּךַחָבּוּת ד ְךַתְבּוׁשְמּו | ** pזמ 1 6 64 ְּךֶל רַמ יִּכ | == 66 םָאְנ יִתֹא

ef non speraveris inדב ךי לע יִּתְרַתְב אלו 2  = cf Aוש  ENלא 'י .  

 me | * >66 | | 6% ְךִיָהלֲא.



 642 הימרי 31—2,20

 ךוַתורְסּומ ייִתְקַּתְנ ךַלָע "יִּתְרבְש םֶלּועַמ יִּכיפ
 ער ץֶעילָּכ תַחַּתְו הָּהבְנ השב" לק לַע יִּכ 'דובעא אל יִרָמאְּתַו

 ס :הירכנ לפסגה ירוס + תְבפָהְ יאו
 תיִרּב ְךֶליִּבְרַתְו רֶתֵּנַּב יִסְּבַכְּתִדםִא יב

 :'הָוהְי יינֹדַא םָאְנ יִנָפְל ךנוע םָּתְכַ

 יִתְכַלָה אָל 'םיִלָעְּבַה יֵרֲחֲא יִתאַמְטנ אָל יִרָמאּת יא
 תיִשָע הָמ יִעְד אּנּב 'ךּכְרד יִאְר
 רָּבְדִמ דָמְליאָרפ= :ִהיִכְרִּד תֶכְרָשְמ הָלְק הָרְכַּ
 הָנְביְִׁי יִ ּהָתָנַאְת חור הָּפֲאַש 'ּשְפִנ תֶגְּב
 :ָהֶנּואְצְמְו יהָשְחְּב ּופְעיו אָל ָהיֶשְקַבְמ"לְּכ

 הֶאְמְצִמ 'ִּנרוְנּו ףחימ ךלְר יִעְנִמ
 :"ָךְלֶא םָהיִרִחֶאְו םיָרז "יִּתְבַהֶאיְּכ יאול שָאונ 'יָרְמאּתַ

 לֵאָרְׂשִי "תיִּב ּוׁשיִבה ג אָצֶמַי יִּכ בָנֵנ תָשְבְּב<
 :םֶהיִאיִבְנּו יָהיִגַהְלְ "םָהיִרש םֶהיִכְלַמ הָּמַה

 נתי ָּתַא באל הָּתַא יִבֲא ץֵעָל םיִרְמֲאז

 יםיֶנָפ אָלְו יּףרָע ילא ופי
 :ּונֲעיִׁשֹוהְו הָמּוק ּורְמאְו םֶתָעָר תַעְבּו

 ְךַתְעָר תַעְּב ךּועישוי"םָא ּומּוקָי ְּךַל ָתיִשָע רֶׁשֲא ְּךיֶתלֲא היִאְוי
 ספ | ?יהָדּוהְי ךיָהלֲא יָה ְּךיִרְע רַּפְסִמ יב

 :הוהְי-םאְנ | יִּב םָּתְעַׁשִּפ 'םָכָלְּכ לא יּוביִרְת הָמָל
 תקל אל רסּומ יםֶכיִנָּבתֶא* יִתיִּכָה אשל

 יםֶּתַא רודָהייי :תיִחְׁשַמ הָיְרֲאְּכ םֶכיֵאיִבְנ 'םֶכְּבְרח הָלְכִ
cf 65 al; 6” TJ (sed do <6%%0( ;20 *] יִּתְרַבָש ₪ יִּתְקִּתִנ | ל 1 6 א  

crrp; prpsולָּ | ל-ל  nonn 6006 Kr | 21° QMSSג < ] © לכ < i0 רּובָעָא,  

mlt MSS 8ןפג הָירוסְ | 22 * >6 | * 6* + ךיָהלֶא 83 + םיהלא | 23 *  
 ירחאו | * 63 לַעָּבַה | < Vr וכד | 24 * VarNeri הרפ; 1 frt 6 36 ארפְּכ |
 5 1 6 804155 6 ּהָשָפַנ | < 8 ָהיֶכָרְדַּב 50 (זטח6ושש6ו) ּהָתֹנֲעְּב קז ּהָתְנועְּב? |
 25 516 סּךךַנֹורְגּו | * 66 רמאתו | < >66 | 6£  הזamאe | * 66 6ח0060670 |

mlt MSS683 שו | © ₪ 1 6  ca 3oMSS6 663 יִנָּב | ל ₪ 1 6  | prb26 *  
cf )3(6 qui etּונְּתְדְלִי ;  cf 15,10 Q mlt MSS Eddםהינהכ | 7 8% יִנְּתְְלִ  

 גו ּוניִבָא | * 3ג םָּפְרֲע | < 6636 םֶהיֵנְּפ | 8 6% + םֶלָשּורִי תֹוצְח רָפְסִמּו
 לעַּבַל ורטק cf :,:3 | 29 * 6 ּורְּבַדְת | ל 66 non) 6%3) + םֶכָלְכְ םֶּתִעַשְר
 sed dub ] 30 ** 1 קזמ םֶביִתְובַא |? 1 קזט c 64 םָּתְחקְל | 1c* 643 בָרָח |

et trsp huc :.אלו  ft 6 66 DQ!בז *5 זק; 1  



4 JEREMIA 643 

 'הזהְירַבְד אר
 הָיְלָפִאִמ ץֶרֶא םָא לֵאָרְׂשִִל יִתיִיָה "רָּבְדִמַה
 :ךיִלֶא ידוע אובְנְאוְל 'ונדר "יִמַע ּוָרָמָא עּודַמ

 היִרָשְק הָלַּכ .ּהָיְדָע הָלּותְּב חֵּכְׁשִתַה =
 :רֶפְסִמ ןיִא | םיִמָי יִנּוחְכָש יִמַעְ

 הָבְהִא שָקְבְל 'ִךְכְרִד יִבָטיִתִהַמ
 :"ָךִיַכְרְּדתֶא יתר תועְרֶהתֶא םָ כָל"

 םיּיקָנ יםיִנֹויֵבֲא תֹוׁשְפַ יַד ּואְצֲמַנ 'ּךיַפְנְכְּב םגא
 :הלֲאלְּכ"לֲע יִּכ  םיָתאָצַמ תֶרּתְחַמְבאל

 יִנָמִמ וא בֵׁש ְךַא יתיקנ יי יִרָמאָתַ
 :יִתאָטֶח אל יִָּרְמָא-לע ךֶתּוא טָּפְשַנ יִנָנַה

 ידַכְרּדדתֶא תוָּנַשל דֶאָמ "יִלְזִּתִהַמ
 :רּושאמ ּתְשַּב-רָשַאְּכ יִשבִּת םִירְצִמִמ םג
 ךשאר- לע ְךרְיְו יֵאְצַּת הָז תֶאַמ גיז

 :'םֶהָל יֵחיֵלְצַת אָלְו 'ִךִיַחָטְבְמְּב הָוהְי סַאֲמיִּכ
 -ׁשיִאְל הָתְיָהְו וּתֶאַמ הכלה ותָשָא-תֶא שיא חלשי ןַה רמאָלו 3
 תיִנָז ְתַאְו איהה ץֶרָאָה ףֵגֲחָּת ףּונְח אֹוְלֲה דוע יביא בּושַיַה" רַחַא
 :הָוהְי-םָאְנ יִלֶא בּושְו םיִּבַר םיִעְר

 יִתְלַגָש אל הֹפיִא יֵאְרּו םיִפָש- לע ךיניעיַאְׂש

 רְּדּמּביֵבְרעכ םְָּל תְבָשָי םיִָרְדלע
 :'ְָּתָעְרְּו 'ּךיִתּונְזַּב ץֶרָא יֵפיִנֲחָּתַו
 יהָנָה אּוָל ׁשֹוקְלַמּו םיִבָבר נמו

 :םֶלָּכַה ּתְנֲאַמ ְּךֶל הָיָה ּהָנוז יהַׁשֲא חַצַמּ
 :יהָּתֶא יֵרְעְני ףּולַא יבא יִל ייֵתאָרק יהָּתַעַמ אֹולַה +

 31 ° crrp; Ke Vrs ועמש | 3 6% + הוהי רַמָא הפ | 3 6 רָּבְדְמַה |

cfונְדנ  cf 5; prps( 20) 3 נדר cf636 9 ונדבע אל  f1 םֶּתְרמַא |  dl vel ₪ * 

vel 12?כ] | 33° 68 +דוע; ' Vrsגנדנ 5% 6 6 | * סזט 41 6 6 | 32  vel4,1  

 אז המ | * 8 ְךִיַכָרְד 66 ָךֶב | = cזזק? | * ס ּתְדַמְל | 34 *1 6 668 ךיִפְכְּב| "6
36°lprbe6 6 61 | 35° >6 | * 6 ְךֶרֶמָאְּב |  > || ) )trsp97; 1 קל םיִמְד  

 6439 יִלוַת | 630 יְכְרִּ | 37 * 60 קזגeמ יִּכ | ? 60 ְּךַתַטְבָמְּב | 6
 MS: 3 םֶהָּב | Cp 3, 1 * sic (66, sed dl 6 115 68 || ° 1 6 6 בת בושה

 ויָלָא | < 1 6 9 ה | 2*סְּתְבַּכַש | * 1 < 4155 3 ְךַתונוב | *"* 5
oixov (4MSS oikeiov69 ְךִיִתֹעְרְּו | 3 ** ?; 6[ 66 | * 61 6 1 | 4° 6 006  

cf Hos 2,18 || * Q mlt MSSלעב  A if filia sed non gh) £ ut dominum; frtl 

 תאָרָק | = קזל 1 6 6 ךיְרַעְג :e 41 יבא.



 644 הימרי 18—3,5

 חַצְנל רמְׁשִײםא | םֶלֹועְל רָֹטְניֲה
 . פ :ילָכּוּתו תֹועָרָה יִׁשֲעּתַו ייִּתְרַּבַד הָּגַה

 יהָתְׂשַע רשא ָתיִאְרַה מה והישאי יֵמיֵּב יִלֶא הוהְי רַמאיו5
 ץע- "לכ תַחּת" לֵאְ בכ רַהדִלָּב ךלע איה הָכְלְה" לֵאָרְשִי הָבָשְמ

 יבשת יא הָלֲאלָכיתֶא יהָתשע יָּחֶא רמאו :םׁשינזתו ןגער
 תודאידלָּכ-לַע יִּכ יאָרֲאְוי :הָדּוהְי ּהָתּוחַא הֶדוגָּב "האְרִתַו הָבָשדאלְו
 ָהיֶתְתיִרְּכ רֶפְסדתֶא ַּתֶאְו היִּתְחַלָש לאָרְׂשִי הָבָשְמ הָפַאְנ לרשא
 'ִהיָהְו9 :איק"םנ ןזתו ָךְַתו יּהָּתּוחַא הָדּוהְי הָדְגְּב הְֶרִי אלו יֵיִלֲא

 -'םִנְויי :עָה"תֶאְוְןְבָאָה"תֶא ףָאְנּתו ץֶרָאָה"תֶא נחתו" הגז למ
 דםָא יִּכ ּהָּבִל"לְכְּב הָדּוהְי יּהָתֹוחַא הָדּונָּב ילֵא הָבָשְאל תאֹודְלָכְּב
 'הָבָשְמ ּהָשְּפַנ הָקְּרִצ יִלֲא הָוהְי רָמאיַוי ם :'הָוהיֶאְנ ר רֶקׁשּב
 הָנֹפְצ הָלֲאָה םיִרְבְּדַה"תֶא ָתאָרָקְו ךלָהיי :הָדּוהְי 'הרגבמ לֵאָרְׂשִ
 -יּכ 'םֶכָּב יִנָּפ ליִּפַא-'אול הָוהְיסָאְנ לֵאָרְׂשִ הָבשִמ יהָבּוש ּתְרמָאו
 הָוהיִּב יִּכ ךנוע יִעְד ךַאיצ :םלּועְל ירּוּטָא 'אל הזהיםֲאְנ יִנֲא דיִסָח
 יִלוקְבּ ןנעַר ץע" לּכ תַחַּת םיִרזל ְךֵכְרְּד-תֶא יִרזַפִּתו תַעָׁשּפ ךהלֲא
 יִּכ הוהְיםָאְנ םיִבָבּוׁש םיִנָב ּובּוש+ :הָוהְידםֶאְנ םָּתְעַמׁשאל
 החָּפְשמַמ םִיַנְׁשּו ריִעָמ דָחֶא םֶכָתֶא יִתְחְקְלו םַכָב יִּתְלַעְּב יכנא
 העד םֶכְתֶא ּועָרְו יּבְַּכ םיער םֶכָל יִּתַתָנְופ :ןויצ םֶכְתֶא יתאְבְהְ
 הָוהְיָאְנ הָמַהָה םיִמָיַּב ץֶרֲאַּב םֶתיִרְפּו ובת יִּכ הָיָה :ליִּבָשַהְ
 ףב-ורכז אלו בל לע הלעי לאָלְו *הָיהְי תיִרְּב ןורַא דוע ורמאידאל
 אָפּ םלָשּוריל ואְרְקְי איהה תַעְּביז :דוע הָשַעַי אָלְו ודק אָלְו
 רוע וכלידאלו יֵבְלְׁשּוריִל הָוהְי םֵׁשלֹ םִיֹונַה- לכ ָהְילא ּוקָנְו הָוהְי

 -תיב וכל המה םיִמִיבי  פ ערה םָבל תִררְׁש יא
 5 * 055 תרּבְד | ל sc קז ילכותו, sed prb 5b crrp; prps יִל יִלָּכַנִתַו | 6 * 6%

 + יִל | *ל 1 6/ 6%) הָכְלָה (ג + ּהָלכ ; 41 איה | 1 ןֶזִּתַו | 7 * 66 הָתנְז | ל +
ims S NA; 8% 61 6 4 || °° 66639 יִבּושָּפ | < 0 אָרִּתַו | 8 * 1 6  c1  

 רֶׁשֲאַּב הָאְצִמְנ רֶׁשֲא | < 6850 + ּהָל | %16 6 ָהיִרָיְב 6 6 24,1 | * >6 || 9 * היה
 >3 | ל ] 6 0360 ; .ףֵנֲחַּתַו sed frt 6 6 dl | ro * םג >66| ל <6 || © 68

sicl | * 8לֹּכָמ | + >6 | זז * >6 | * 5+ ּהָתֹוחֲא | 12 6+ילַא; קול  
 אלו | <1 סנט ךַּב | % 6939 אלו | 6% + םֶכָל 6* םכל דוע, 566 קזמ 16 6 ְךֶל|
 13 16 69 ּתַעַמַש | 2 הֹעְר 6 235 | 16 * 6 לֵאָרְׂשִי שחק, 4 5%

IMSל 6 אל | << 6 רַכ (6%ג אלו) אל; 112155 דוע קז וב,  | (marg) 
cf 33,15 | ' <6ת ו םַהָה םיִמְיַּב eדוע וב | % 69 דְקֶּפִי | זז * 6 קזג 

prb dl. 



2-3 JEREMIA 645 

 רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לע ןופָצ ץֶרָאמ יּדְִ ּואָבְיְו לֶאָרְׂשִי תִיָּבילַע הָדּוהְי
 :'םָכיֵתֹובֲא-תֶא יּתְלָחְנַה

 'םִיִנְגַּבְךְתיִׁשֲא 'ךיִא יִּתְרֿפָא ינאי
 סווג תוָאְבִצ "בע תלָחְנ הָּדִמִח ץֶרֶא ְלְּתַאְו
 :"וָבּושָת אל יֵרֲחֲאַמּו .יל"'ואְרְקִת יִבָא רמאָו

 :הָוהְייסָאְנ לֶאְרְשְו תי יִּב 'םָּתְדנְּ ןִּכ 'ּהָעְרִמ הָשִא הָדנְּב ןְכָאַי
2 . 
 4 יֵנְּב יינּונֲחַת יִכְּב 2% 'םיָפְׁש-לַע לוקי

 "םֶביִתְבושמ יה יבוש םיִנְּב בוש:
 :ּוניִהְלֶא הָוהְי הָּתַא יִּכ יֶּךֶל ּונָתֶא ֹונְנַה"
 .2 מה יתוָעְבָנִמ רקשל גאי

 - וניִתובַא יעיגידתֶא הָלְכֲא תָשבַהְו

 :םֵהיֵתֹוְנְּבהתֶאְו  םֶהְיִנְּבִתֶא םֶרָקּבתֶאְו םֶנאצדתֶא
 ּונאָטַח וניהל הוהילי יִּכ נְתָמל ּנָסַכְתּו ּונָּתְׁשִבּב הָבְּכְשְנ5

 הָּזַה םויַהדדַעְו ּוניִרּועָּנִמ וניתובַאו ֹרנְחַנַא

er ee 

 ביִׁשְּת 9 ההימור יבוש תא 1
 :דּוְנָת 'אָלְו יִנָּפִמ עיקש ריָפְּת"םִאְ

 : rn ובו םיוג וב ברהה

 םלָשּוריִלְו הָדּוהְי ׁשיִאָל הוהְי רֶמָאו הָכ"יכ
 :םיצקדלֶא ּועְרָזִּת"לַאְו ריִנ םֶכָל ּוריִנ

 18 * 6 + תֹוצָרֲאָה"לָּכָמּו 6( 1615 | *16 68 םהיתובא | זס * 6 יִּכ הוהי ןַמָא]
 ל 6 םִיונְּב | < 6 יֵהְלֲא | 4 KGS וארקת, 1 ₪ 6 Q ca 4oMSS Edd 69 יִאְרְקִ |

 | רָשַאָּכ  || 20 * ins 6 6380יִבּושָת  [ ₪ 6 Q ca 4oMSS Edd 60ובּושִת 3 *
 51 6 686 הערְּב | * קזפ 1 6 6* ּודְנֶּב vel 6 69ָש דָנֶּב | 21 5 6 6% א6ו\(שצ;

cf Jes 43,15 |ו? יי | * 6380 'חת) | << 6 םָׁשֹודְק (?) הוהי (0600 סט 00ד6עצ)  

 < | 6 mlt MSS אפרא ל 6 6 8 םֶכיִרְבַש | = 6 00 סס0)סו 1%
 על 01 3 ךל וגנה !ve ךל ּונְחנֲא הנה | 23 * 6380 'באַה) | 6
 6324 םיִרָהָה) ןֹומֲהו 3655 ןֹומֲה) | 24 * 6 יעיִגי | * 63 םהירוענמ ||

* ca 20MSS 68 nN| | 25 הוהי <6 || 8 4, 1° 6% JW), sic 3. ק6זפ 6 

BH cfnot* || © 1 prb c 6300ות ץ 1. 28, 10 ומ 13, 0 גם 13. | " 6-4  

 אל | 3 1 6 51155 6636 'רי יִבשיִלּג



 646 הימרי 16—4,4

 םָכׁשורְייבְׁשְְו הָדּוהְיׁשיִא םֶכְבַבְל תִלְרֶע ּורְסָהְויהוהיל ולמה
 :םָכיֵלְלעֶמ עֶר יֵנְפִמ הָּבַכמ ןיִאְו הָרֲעָבּו ייֵתְמֲח ׁשֵאָכ אָצַתְּ

 יִּוֹרְמֲאְו ּועיַמְׁשַה םַלָשּוְריִבּו הדּוהיִב ּודיִגַה
 ואְלַמ ּואְרק ץֶרֶאְּב פוש 'צעקתו
 :רַצְבִמַה יִרָעְלֶא הָאוָבְנְו ּופְסֶאַה 'ּורְמָאְו
 ודָמעֶּת- לֶא ּוזיִעָה הָנֹויִצ סנראָׂשֿפ

 :לודָּנ רָבְׁשְו ןֹופְצִמ איִבַמ יֵכֹנֲא הָעְר יִּ
 ֹומֹקַּמִמ אֵצְי עסְנ םיוג תיִחָשַמּו ֹוכְּבְּסִמ הָיְרֲא הלעז
 :בשוי ןיִאַמ הָניִצִּת ּךיְרָע המַשְל = ףצרא םּושל
 ּליִליָהְ ּוָדְפְס םיקַש ּוָרְגַח תאז-לע*

 ּפ יּונַמַמ הָוהְייְַא ןוָרֲח בָשדאל יִּ
 ּמָשָנְו םיִרָשַה בלו דלַמַה-בל דבאי הָוהְיְםִאְנ אֹּוהַה-םיַב הָיָהו
 אָשַה ןַכִא הּוהי ינדַאו הָהַא ירָמאָויפ :ּוהָמְתִי םיִאָבַּנַהְו םיִּנָהָכַה
 בֶרָח 'הָעְנְנְו 'םכל ; הָיהְי םולש רֹמאָל םֶלשּוריל הָזַה םעֶל תאָשה
 'חצ ַחּוְר םֶלָשּוריִלְ הָּזַה םעֶל ירמאְי איהַה תעּביי :ׁשֵפְנַה-רע
 אלמ ַחּוְרַי :"רבָהל אולו תור אול" יָמעדתּב ּךְרָה רָּבְדמּב 'םיִפָש

 :םֶתוא יםיִטְּפְׁשִמ רבא ינא-םנ הש יל אבי יהלָאמ
 ויָּתובַּכְרִמ הָפּוּפַכְו הָלַעִי םיִנָנַעַּכּו הָּנַה
 :ּונְדְדָש יִּכ ול יוא | ויָסּוס םיִרָשִגַמ לק

 יִעָשְּוִת ןעמל לשר בל יהעְרמ יִסְּבַּכ

 וא תּובָשחַמ ךְָרְקְּב לת יִתָמ"ד
 :םִיָרְפֲא רה ןֶוָא 'עיִמָשִמּו מ דיּנַמ לוק וכי
 לםלָשּורְילַע" ּועיִמָשַה יהָּנַה םיוגל ּוריִּכְזַה <

 קחרמה ץֶרֶפִמ םיִפְּב 'םיָרְצְנ

 4 * 668% םכיהלאל | * 1 6 תסתמ MSS 653s לרע 6**ג תּורירשל
mit MSS65 ּותָמַח 8*6ג = 4 | 5 * 6 ּורָמָא | ל 1 6 0  © || (gxAnpokapdiav) 

prblc 365 ורמא | 6 6ּוסְנ 14 | 8 * >6 | ל  prblc636 ּועְקִּת | °  
 םָּכַמ 6* = 4 | זס * 6*ג ּורָמָאְו | ל >6ל* || < 65364 'גנ הָּנַהְו | זז * 6 ורמאי|
 ל 6 600 mAavcewcg cf Jes 10,14 = .םיעוע © S 7177711077 6772771760 (הָעּת רפ|

$V (ix viis2) WI | *% 6 oor 6 kadapév 008 eic dyiov |6 <6; ₪1 6  

 ז2 * >6 || *ל 69 יִנָא הָּתעְו | 5 se יטפשמ cf 1,16 | 13 1 6 638 ןֶנֲעְּכ |
 14 501? | 69 וניל (צel הָניִניִלִת) | 15 * 63% (marg) + אובו | * 6 עַמַשְנְו|
 16 >3, ft 61 cf (6 ּואָב הנה) | *> 6 ריִב 8 'ריִל | < 3 קזגeח הֵּנָה א

 םירצּב? 68 = םיִדּודנ>



4,17—30 JEREMIA 647 

 ידָש ירָמְׂשִכיז :םָלֹוק הָדּוהְי יֵרָע"לַע נתי
 :הָוהְי םֵאְנ הָתָרָמ יִתאיִּכ ביִבָּסִמ ָהיֶלָע ּויָה

 ףל הָלֶא יושע ךילְלעֶמּ יִּרָּכְרַּרי
 :ךֶּבלדידָע עַגְנ יִּכ רֶמ יִּכ ךַתָעָר תאָז

 יב *תוריק 'הֶלוחוא ויֵעַמויעַמיפ

 שָרָחֶא אָל יּבִל יִלדהַמְה
 :הָמָחְלַמ תַעּורְּת * ייִשְפַנ "יּתַעְמְש רֶפוש לוק יִּכ

 ץרֶאָהלָּכ הָדִש יִּכ .ארקנ רָבָשלַע רָבְש<
 :יִתֹעיִר עגָר יֵלְהֲא וש אָתַּפ

 פ = :רָפׁש לק הָעְמְשִא םָג"הָאְרָא יתְמרעיי
 ּעְדָי אָל ֹיִתֹוא | ימע לָאויכ*

 'הָּמַה םיִנובְנ אָלְו הָּמַה םיִלָכְס םיִנְ
 :םֶרוא | :ּועְדָי אל ביִטיַהְלּו עֶרָהְל הָּמַה םיִמָכֲח

 ןיִאְו םיִמָשַה-לֶאְי ּוהָב"ְו ּוהְת'"הּגַהְ ץֶרְְהְה תֶא יִתיִאָר
 :ּולְקלְקַתַה תועָבּנַהְד לָכ םיִשער הֵּנַהְו םִרָהָה יִתיאְרי

 :ּוָרְנ םִימְׁשַה ףועילְכְו םָרֶאָה ןיא הָּגהְו תיאר
 ּוצְתַנ ויִרָעְדלְכְו .'רָבְדִמַה לָמְרַּכַה הּגַהְו יִתיִאָרּפ

 הָוהְי רָמָא הכדיפיז ם  ּויוְּפַא ןורח "יֵנפִמ הֶוהְו יִנָּפִמ
 :הָשַעֶא אל הָלְכְו ץֶרָאָה7לְּכ הָיְהְת הָמְמְׁש
 לעמִמ םִיַמּׁשַה ּורדְקו ץֶרָאָה לֶבֲאָּת תאז-לע=*

 :הָנמַמ בּוׁשָא-אָלְו יִּתְמַחְנ אָלְו ית: יִּתְרַּבְדיִּכ לע
 יריִעָה- לכ יתַחֹרּב תַשְק יהַמְרְו ׁשרּפ לולמ פ

 הָבּוזֲע יריִעָה"לּכ לע םיִפּכּו 'םיִבעַּב ואב
 'דּודָש ייִתַאְו<  :שיִא ןהְּב בָשיְריִאְ

 ו

 ; השָע  | > sic 8 6 mlt MSS Edd 566 5ףךיַכְרִד 689 3155 6 1* 18

al WY sic Vrs || © mlt MSS Edd לע | 19 * מ semel in 65 6) 0 sed 6*2 = 1 | 

5 1 cK 47MSS Vrs ,הֶלּוחַא 0 vulg ,הָלֶחּוא sed 3MSS אי al Q ,לח 
6MSSK הליחא || 63 תוריקו | 0 תַעַמָש -- תעָמש sed prb 1 יִּתְעַמש al 
sq (ףיץזסטוג6עסו) ישפנ || < 6/5 | 22° 6 ולא ||? <6 prb dl | 23 1 לָא 6 לע- | 

 | הנה  || 26 * fit trsp anteנה  | 25 ₪ exc vb; prpsהָּמַהְו 6 24 | 41 6> =
 - | > 6+ hpoיִנָּפִמּו  | > 16MSS 68° in] || % 1 6 mlt MSS 684רבדמ 6 6 | 5

  | 29 * 5יתמחנ  postיתמז  <6 | 28 6 6 trspע(00ףטסא (גמַשנ) | 27 יכ

  | 6יִמרְו | * קזמ 1 6 663 הָחְרָּב | < 66 ח660 אשק6 ₪ 1 ץֶרָאָה (ג| רַצָח) 56
+ kai 66 td dAon expuBndav || * 1 6 6 ריע | 30 * 0 תאו | 5 <6 prb dl. 



 4% הימרי 58—4,31

 בֶהָז"יִרֲע יְִעַתדיִכ יֵנְׁש יׁשְּבלִת"יִּכ יֵׂשֲעַּת-המ
 יְִתִּת אְוָשַל ףוניע ךּופב יֵעְרָקְתִיִּכ
 :ּושקבְו ךשְפנ םיִבְגְע ְּךָביּוסַאָמ
 הָריִּכְבַמְּכ יהָרֶצ יּתְעַמָׁש יהָלוחְּכ לוק יי

 היֵּכ 'שֶרְפְּת .חָפְתִת ןיצתַּב לוק
 פ  ויםיִנְרֶהְל יִשְפַנ .הָפיֲעיּכ יל 'אָניוא

 *ועֶדּו אנ-וארךּו" םלָשּוְִי תֹוצּוחְּב וטסושי 8

 'שיא ּוָמְצְמִתִִא' ָהיֶתֹובֹוְחְרב שקו
 :"הָל חַלָסֶאְו הָנּומָא 'שקבמ טָּפְׁשִמ השע שיזמא
 :ועבשי רקשל ככ ורמאי הָיהְייַח יםָאְוי

 רסּומ תחק ונאמ 'םתילְּכ לו גחא הָתיִּבַה

 בשל אמ .עלָטמ ָיִגָּפ וקח
 ּולַאוְנ" םֶה םיִלַּדייְַא יִּתְרַמָא יִנַאְו+

 : טָהיֵהְלֲא יטּפְׁשִמ הָוהְי ּךְרַד ּועְדָי אָל יִּכ
 םֶתוא הָרְּבַרַאו םיִלּגַה לֶא ילְהָבְלֶא

 'םָהיהְלַ טַּפְׁשִמ הֶוהְי ר ּועְרָי הָּמֵה יִּכ
 :תורְסּומ ּוקתנ לוע ּורְבַׁש ֹוָדחִי 'הָּמַה א

 םֶרְדָשְי תֹובָרע בַאְז רַעיִמ הָיְרַא םָכִה "לע
 ףֶרָמִי הָּנַהַמ אָצויַהילּב םָהיִרָעֶלָע רקש רַמְנ
 :םָהיִתּבְׁשִמ ּומְצְע םֶהיִעָשַּפ ֹוּבַר יִּכ

 עבו םיִהְלֶא אָלְּב וֵעָבְׁשִיו יִנּובְזע יְנְּב ךל'חולסַא תאזל יא
 :ודָדּונְתְי "הָנוז ,'תיבו ּופָאָנַו םָתֹוא

 ּולֲהְצִי ּוהֲעַר תֶׁשֲאדלֶא ׁשיִא יָה יםיִכׁשַמ יםיִנְזוִמ םיסּוסא
 בז 6 6 הָלָחְּ jj ל 1 prb הָחְוצ cf 142 6 ְךַתֲחנַאל pe ‘6300 'ּפִתּו |
 % אנ >6 | * 9 םיִגְרַהְ vel 'נרהדלע 3 יִנְרַה-לַע | ק 5, ז ** אנ >6 ועדו

sed frt omn dl || © 630 'QD:||8 ועדו  praemל שיא <6  || prb omn add9; < 
sed ,(3%( םאו 6 הוהי םָאְנ | * <£5 peccatis eorum) || 2 * pr6 ) 4] 6 66 םהל 

 ca 201155 8 ןָכָא, 6 did דססד0 ovr || 4 * >630 frt dl | prb add | 51 'מו 6

 630 vel ? ּונָאָמִיַו | 4 * + 1 ןַכָא 69 06 (ילוא?) 3 יִּכ (ץ6 | יִּכ לע?) 6 יִּכ ְךַא?|
 ל 6 praem ןֵכָל | = 63 'מּו | 6 םיִהֹלֲא | 5 * 68 'מו | * 6 םיהלא | = 6
 הנה frt et mtr es sic 1; = 6+ 41, 3D ןֵכָא | 663 ו | 7 *1 0 חַלְסֶא|
 ל sic 29MSS Edd Vrs; 8 al MSSW || < 6 יִּתְבְבּו ¥cf | % 68 תנוז | < ] קזט 6

171A! (karéAvov) 3 (Aitigant) YANN? (vel= MW?) | 8°prbl 621155 66  
 Dינּומ QK? Dah | * 6 enAvpaveic 6 furentes circa feminas (= בשמ 'זומ?).



5,9—22 JEREMIA / 649 

 הָוהי-םִאְנ רקְפָאזאול הּלֵא"לַעַהפ
 2 :יִשְּפַנ םקנְתִת אֶל הֶזָכ"רָשַא יֹוֵנְּב םִאְו

 ְשֲעת-לא הָלָכְו ותו ָהיֶתּורְשְב לע" <
 :הָמַה הָוהְיל 'אול יִּכ .יִהיִתּושיִטְנ ּוהיִסָה

 לֵאָרְׂשִי תיָּב יב ּודְגְּב דוב יִּכיו

 אּוָה אֶל ּוָרָמאיַו הָוהְיּב ּוׁשֲחְּכִי :הָוהְידםַאְנ הָדּוהְי תיֵבּו
 :הֶאְרַנ אֶל בַעְרְו בָרָחְו הָעְר רובילע אוָבְתאַלְ

 ס  'םֶהָל הָשעַי ה םֵהָּב ןיִא בדה ול יָהָי םיִאיֵבָנַהְו

 :םתלכַאו יםיִצע הזה םעֶהְו 'שאל יִפַּב יִרָב ו
 הָוהְידםָאְנ ילֵאָרְׂשִי תיַּבי קָחְרְמִמ יו . םֶכילע איִבָמ יִנְנֶה

 יאוה םלּועמ יונ אוה ותא ורוג'

 :ירָּבַדִ-המ עַמְׁשַת אָלְו ונושל עֶדַת"אְל" יו

 :םיִרֹּבִנ םָלָּכ יחּותַּפ רֶבָקכ יִתּפָשַא 16
 ךיִתֹונְבּו ךיִנְּב יולכאו מח ףריצק ֹלֲָאְווז

 יִּדֲתְנֲאְתּו ְּךְנפגי לכאי ךרקבו ךנאצ לכאי

 :בְרָחְּב הָנָהְּב חטב הָּתַא רשא  ךיִרָצְבִמ יִרע ששרו
 יִּכ הָיָהְו יי :הָלָּכ םֶכְּתִא הָשָעֶאדאל יהָוהְי-םִאְנ הָמָהֶה םיִמיַּב יםֶגְויא
 ּתְרַמָאְו הלא ונל וניהלֶא הָוהְ הֶׂשֲע הָמ תחָּת ורמת

 ס :םכל אל ץֶראּב םירז
 :רמאל הָדּוהיִב ָהּועיִמָשַהְו בקעי תיבְּב תאז ּודיִּגַהְיי
 ּואְרִי אָלְו םֶהְ םִיגיע בל ןיִאְ לכס"םע תאז אָנועְמְׁש

 :ּועְמשי אלו םָהָל נָא
 ּוליִחָת אָל יֵנְּפִמ םָא הוהְי-םִאְנ ּואְריִתְאְל יִתואֲה =>

fg 16MSS + D3 sim 67 || זס ** 68 ָהיֶתְותָש ּוריִתּוה | ל >63 || ז2 63 אל | 
 |  ₪ 41 || 1456הוהי רַבְדּו | ** >6*ג,  ed 6ב *1 6 1215 389 רֶבְּדַהְו

 ||  | 15 93 3 trsp ante IJםיצעל  cfs; 8,23 | 5 pc MSSׁשַא א 63 6 1 :

7 <6 : nil nisi ונשל עַמָשְת אל 00 our 680006 Tig ששט (rz. 9g. 

3h) rg 6ךגועטסמ (r. +. >6AA) 00100 || 16 ** >6 |17 *l prb ;לכאי GA 

et vb et pron suff totius vs in num plur | ל [ 6 IMS 9 לַכאו | = 63 

  | 91ְיֶנֲאְתּו ְּיֶנָפְנ 6+ ְּךיִתיַו | 18 * 6 הָיָהְו (היה >6*) | * 6+ יָהְלָא
 . | 20 <6גרמאי | * 3+ הוהי רמא הכ

Biblia 42 



 650 הימרי 5,234

 אָלְו יֹׁשֲעָנְתִיַו ּוהְנָרְבעַי אָלְו םָלֹוע-קָח םיל לּוְבְּג לוח יִּתְמׂשרַׁשֲא
 הָרֹומּו רָרֹוס בל הָיָה הּזַה םעֶלְ*נ :ּוהְנְרְבעַידאלְ ויֶלנ ּומָהְו 'ּולָכּוי
 :וכלוו ּורס

 וניהלָא הָוהָיתֶא אָנ אָריִנ םֶבָבְלְּב ּורְמָאאולְוי
 יִתַעְּב ה שּקְלַמּו "הֶרּויו םֶשָג ןתנה
 ּונָל"רָמְׁשִי -ריִצָק 'תוָקַח תֶעְבָש

 :םָּכִמ בוטה ּועְנָמ 'םֶכיִתואַטַחְו הָלֶאּוטַָה יםֶכיִתוְנוע5
 ּךָשְּכ רוש * םיִעָשְר יִמַעְב ּוָאְצְמִנ"יַכ6

 :ּודְכְלִי םיִשְנַא תיִחְׁשִמ ּוביִצַה םיִשּוקי
 הָמְרַמ םיִאלָמ םֶהיֵּתְּב ןַּכ ףוע אלמ בּלְבְּכז

 דאל ןיד 'עֶר"יַרְבד ּוָרְבֲע םג ותשע ּונָמַש"5 :ּורישעיו לדג ןּכְ"לע
 :ּוטָפָׁש אָל םיִנֹויְבֲא טּפְׁשִמּו וחיל םֹותָי יד ּונָד

 הָוהְיםָאְנ ידָקְפָאדאל הָלֲא-לעֶה*

 פגי םקנְתִת אל הוכ"רׁשֲא יּנְּב 'םא
 :ץֶרָאְּב הָתְיָהְנ הָרּורְעָשְו הָמַש
 'םָהיֵדי-לַע ְָּּרי םיִנֵהְּכַהְו רֶקֶשַב ִאְּבִנ םיִאְבְנַהּ>י
 :ּהָתיִרֲחִאְל ּוׂשֲעֶּת-הַמּו ן ּובֲהֲא יִמעו

 םֶלָשּורי = בְרָקִמ ןמָיְנַב יִנְּבוּוזעֶהי 6
 תֶאשמ ּואש םֶרּבַה תיִּבדלַעְו רֶפוש ועָקִּת עוקְתַבּו

 לג רבו ןּוָצִמ הְַקְׁשִנ הער
 :ןויצחתב ייִתיִמְּד הָנָנְעְמַהְו הֶונַהי*
 יםֶהיִרְדָעְו םיִעֹר ּואְבְי הלא

 :יוְי"תֶא שיא ּועְר' ביִבְס םיִלָהֶא ָהֶכָע ּועְקֶּת
 םִיָרֲהְצב יהָלענְו ומוק הָמְחְלִמ ָהיֵלֲע ּושדק+

 :לבֶרעְדיללצ ּומָנִי יִּכ  םויַה הָנֶָפדיִּכ ובל יוא
b 6 xara22 * | שעגתיו (6£3) | 5 1 לכוי )623( | 246 0 = הר |  

 אסוקסצ rAnpidewsg (AO ח\ ףסןגסצ06 3 pleniiudinen) TpodtdyuaTog = תַעָּכ

 תק (גו תַעְבַש cf ₪2 16,49?) תאלמ (תעב) ; 3 קסז ותעב 168 צג ץיקֶה תאָבְתּו
stra || > 2X a nobis |ףרחל | 25 * 682 וניתונוע | * 22 24 2666.  (וָתְסְלִל eצ) 

 26 = ;dub 1? 6 66 ּודֹּכְלַיַו שנא תַתַׁשְל ּוביִצַה םישקומ] 1 >6%3) | 28 ** >6 |
 >6 sed 3 ןידלע | 3 ןידו | 5 <6 sed 3 וחילצה אל | < 6 הָנָמְלַא,

dub: frtםָאְו 6 + 9 | 31 **  nonn MSSל  | sic 1 | 29° 13MSS+Dacfv9 

Cp6,2 = prb crrp; 6 (yiverat kai) Apaipeolceral 06% םֶהיִדִי ּועקַּת |  lc 

 bvos טסט || 3 * trsp ? huc ביבס || *-ל ₪ ּועַריתֶא שיא ורע | 4 * 6+ ָהיֶלע|
fl.5 68 םויַה; 20 =  

 ו
| 



6 JEREMIA 651 

 :יָהיָתּונְמְרַא הָתיָחְׁשַנְו הָלָיְלַב יהָלעְֶו מק
 יתֹואָבְצ הָוהְי רַמֶא הָכ יי

 הָלְלְס םֶלָשּוְִיְדלַע .כְּפָשְו 'הָּצַע ּותְרּ
 :הָּבְרְקְּב קָשְע 'הָלְּכ 'דְקֶפָה ריִעָה איה
 ּהָתְעְר הָרָקַה ןַּכ 'ָהיִמיִמ 'רוב ריקה

 :הָּבִמּו יִלָח דיִמָּת ינְּפ-לַע ּהָּב עַמְׁשִי דשְו סָמֲח
 ְךמִמ יִשְּפַנ עֶקַּתְרַּפ םלשּורי יִרְָוַה
 2 :הָבְׁשּונ אול ץֶרָא הָמְמִׁש מישר

 יתֹואָבְצ הוהְי רַמָא הָּכפ
 לֵאָרְׂשִי תיִרָאְש ןפּנכ לוע לוע"
 :'תולסלס- לע רַצּובָּכ די בֵׁשְהי

 יּועֶמְׁשִוְו הָדיִעָאְו הָרּברַא יִמ-לַעיס

 ביִשָקַהְל לכו אָלְו םנְא הל הנ
 :ובדּוצְּפְחַי 'אל הָּפְרֶחָל 'םֶהָל הָיָה הוהָיירַבְד' הָּגִה
 ליִכְה יִתיִאלְ יִתאָלַמו" הָוהְי תַמָח" יתֲאְו

 ִָּחַי םיִרּוחּב דוס לַעְו ץּוחַּב ללוע-לע ְּךָפְׁש
 :םיִמָי אָלְמ"םִע ןָקז ודב הָשָאםָע שיאי

 וּדַחִי םיִשְנְו תָדָש םיִרְחַאְל םֶהיִּתְב ּוּבְסְנְוי
 :הָוהְידםֶאְנ ץֶרֶאָק יֵבְׁשְילַע : יִדָיתֶא הָמאיִּכ
 עצִּב עצוב וְלָּ םלודָּג דַעו םֶנטְקִמ יב

 :רקש הֶשְע ל ןהּכ"דעו איִבָּנַמּו
 \םּוֶלש רֹמאָל הָלְקְנלַע יִמַע רֶבֵׁש"תֶא ּואְּפריוי +

 ּושע הָבַעוְת יִּכ ושיבוה 5 :םוְלָש 'ןיאו םולָש
 וערי אֶל יִיִלְכַהְדִ ושובידאל שוָּבדּנ

 :הָוהְי רמָא ּולְשָכְו 'םיִתְְקְּפ-תַעְב םיִלְפַָב ולפי כָל
 הָוהְי רָמָא הָּב

sic )20%5; )(9* 6/1558 8ָהיֶלֲע | * 6 ָהיֶתֹודְסֹומ | 66 1 ל  tas5 *  
sic Occ, Q9 193; ₪6 6b add | % || (ק קֶרֶפַהpr)הָּצֲע | == 6א רֶקָשַח ריע יוה  

j= 6R7 * 0 ריב.1 ו רָאְּב | * 6% םימ | ף 5 >6 || ל-* 68 וללוע וללוע  
 וביִשָה | 4 66 ּותְלְסְלַס | זס *! < 0 עַמְׁשיו | * 1 prb nil nisi יִרָבְד | * 5
 630 אלו | זז * 5 ּתַאְו 6: צט 506 2. prs fem; dl prb 6 6 תא | bb 0 יִתָמַח |

8,10a8—12 || 14 * pl MSSתאזה | 13--15 =  velםג6 6 | 12 6 + איהה  diקזט  * 

)c8,12 6*2(2 (5*%) 300 יִּמע"תַּב| * 66 הָיַאְו | 15 *1 םיִלָּכַה 618,12 | *1  
 םֶתְְּקִּפ sed 65 א 8 הֶּדקְּפ.
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 2 הימרי 28—6,17

 םֶלּוע תוָבְתְנְליּולַאשְו ּואְרּו םיִכְרּדלַע ודָמַע
 :ךלנ אֶל ורָמאיַו םֶכְשְפנְלַעוִּגְרַמ ּואְצַמּו ּהָבּוכְלּו בוטה ךֶרָד זיא

 :ביִשְקְנ אל ורמי  רֶפוש לול ּוביִשְקַה .םיפצ טיל יִתמְקְַי
 ץֶרָאָה יִעָמשי :םָּבירְׁשַא-תֶא הָרָע עדו = םיוגה ּעָמִש ןֶכְלי

 'םָתּובְׁשְחַמ יִרּפ הָזַה םַעָהְלֶא הָעְר איבמ יִכְנָא הָּגַה
 :הָבּוסַאְמּיַו יִתְרּוְתְו ּוביִשְקַה אָל יֵרָבְדילֲע יִּ

 קֶחְרמ ץֶרֲאַמ 'בוטה הָנָקְו 'אובְת אָבָשִמ הָנֹובְל יָל יהָּוהָמְלְפ
 הָוהְי רֶמֶא הַּכְוַכְלי יל ּוברעדאל םֶכיַחְבִזְ ןוצרל אל םֶכיֵתּולֹע
 יםב ולָשְבְ יםיִלשְכִמ הּזַה םעֶהלֲא ןתנ יֵנְנֲה

 הָוהְי רָמָא הָּב* = ם  :ױדָבֲאְי ֹועַרְו ןכָש וָדחִי םיִנָבּו תובא
 :ץֶרָאיִתְַכְרִיִמ רועָי ילודֶּנ יונו ןּופְצ ץֶרֶאְמ" אָּב םע הָּגַה
 מהרו אָלְו *אּוה יִרָזְכַא ּוקיֹזֲחַי ןֹודיִכְו תָשקּ

 וברי םיִסּוסדלַעְו הָמָהְי םִיַּכ 'םֶלוק
 :ןויצתּב ךילע הָמֲחְלמַל :שיִאָּ "ורע

 ּונידָי ּוָפְר וָעָמָשתֶא ּונָעִמש
 :הָדלויּכ ליִח ּונְתְקְזְחַה הָרָצ
 יבָלַת-לַא ףֶרֶדְבּו הָרָשַה יאָצָתלַאפ

 :ביִבָּסִמ רווָנֶמ ביל בֶרֶח יב
 רֶפַאָב ייִשְלַפְתַהְו .קְׁׂשייִרנֲח יִמַעְִתַּב

 םיָרּורְמּת דַּפְסִמ ףָלְישָע ריִחָי לָבָא
 :ףניִלע ידַדְׂשַה אָבְי םאָתפ יִּ

 :יםָּכְרּד"תֶא ָּתְנַָבּו עַַתְו ירָצְבִמ יִמַעְב ְּיִּתַתְנ ןֹוָחְּב>ז
 :"הָּמַה םיִתיִחְשִמ םָלָּכ ילזרבו תֶׁשֲחְ ליִכְר יכלה םיִרֹרוס יירָס םָלכ5

18 = crrp; 155\זס A(S?) ipl, 6 ,םֶהיִרְדִע יער 56 ּועֶמש A Kal yvore 

 uaprupiav (תודע) riiv oboav év 00ד0%; 1? v 18 ּודיִעָהְו םִיַמָׁשַה ּועמש ןֵכָל
 = םֶב | :0 * 6 תֶעְר | * 6 םֶתְבּושִמ | < ec ץמ? | 20 * הז >6 | * 6230 ּואָבָת |
 5 66; ₪ 61 | 21° 6 לַשְכִמ || ל >6 || < 1c א ּודבאי ס ּודְבָאְו | 221

 | םירזכא  1 4 vel solהָּמַהא  | * <6 5% dl | 23 * 13MSS 36ןופָצְמ 6 6 -
 5 6 6 88 | 96 ft ףורעי בָכְרְו (6ש rr. >. Gpuaow ח0001056101) || *"*" 5

 המחלמ שיאכ (5 שָאְּכְ) | 24 6936 םַעַמַש | 25 * 1 6 0 6580 ּואְצַת א יִאְצִמ |
| )arwpiaגaּוכְלִּת, א יִכְלִּמ | 26 * 66" ישלפתה | * 68 דש (ז vrs1 6 0  * 
 © 35(60) םֶכיִלע | 27 * סדק ?; קזקs רָצְבְמ, sed 6 רֶחְבִמ יִמַעְּב ; 1 ₪ םיִמְעְב

>6fםֶּכְרָע) | 28 *  prpsן]ַחב) | "  = aramןוחַּב )רחב  cf 1,5b et dl?רחב,  
prb dl; גט = (םירש?) ירש )2r:חc:e5( St = ,םֶחיִרָש ca 40195 *-ירש || ל prb 

dl | > >S, ₪ 1 



6,29- 5 JEREMIA 653 

 תֶרַפע 'םֶּת שאָמ' ַחָּפַמ ירָתְנ
 :'ּוקַתְנ אל 'םיִעְרְ ףורֶצ ּףֶרֶצ אושל

 פ  !םֶהָּב הָוהְי סַאָמ"יִּכ םהל וארק סָאְמְנ ףָסָּבי

 דמעי :רָמאל הָוהְי תֶאַמ ּוהָיְמְרִילֶא הָיָה רֶׁשֲא רֶבְּדַהיי 7
 -רַבְד ּועָמְׁש יִּתְרַמָאְו הזה רָבּדַהְדתֶא םָׁש ָתאָרָקְו הָוהְי תִיְּב לַעָשְּב
 סירי הוחל תֹוחַּתְשִהְ הלֵָ םיִרְעְׁשַּב םיִאָּבַה הוה הוהְי

 A רב ילֶא טל טבת לאי :הזה קמ םֶכְתֶא הָנכְׁשַאו
 ּביֵטיָה-םא יִּכ5 :"הָמַה 'הוהְי לֵכיַה* הָוהְי לָכיַה הָוהְי ליה "רמאל
 ׁשיִא ןיּב טָּפְׁשִמ ושעת שעד םִא םכיללעֶמ"תֶאְו םֶכיֵכְרַּד"תֶא ּוביִטיִּת
 ּוכּפְשִּת- לא יִקָנ םֶדְו וקשעת אל ּהָנְמְלֲאו יות "רג5 :ּוהֲעַר ןיבג
 יִּתְנַּכַשְוז :םֶכָל ערל ּוכְלְת אָל םיִרֲחַא םיִהלֶא יִרֶחֶאְו הָזַה םקֶמּב
 -דַעְו םלוע- ןמל םכיִתֹובֲאל יִּתַתְנ רשא ץֶרָאְּב הָּזַה םוקְמַּב םֶכְתֶא
 ובֵנְנַהפ :ליעוה יִתְלְבְ רקשַה יִרָבְּדלַע םָכְל םיִחָמְּב םֶּתַא הג :םלוע
 םיִרֲחַא םיִהלֲא יִרְחֶא ְּךֹלֶהְו לַעַּבל רטקו רקשל עַבָשהְו ףאנְו ַתֹצְר
 -אָרְקנ רֶׁשֲא יהָּנַה תיּבַּב יִנָפְל םתדמעו םָתאָבּוזפ " :םתעדי"אל רֶׁשֲא
 :הָּלֲאָה תֹבעוְּתַה- לָּכ תא 'תוׂשע ןעמל נְלענ םּתְרַמַאַו וילע ימש
 םֶכיִניִעְּב וילע יַמְׁש-אָרְקנ-רַׁשא 'ֵהָּזַה תיבה יהָיָה םיִצְרַּפ תַרָעָמְהיי
 רֶׁשֲא ימוקְמ- -לֶא אָנּוכל יִּכַי: | :הָוהְידםֶאְנ יִתיִאָר הֵּנַה יָכֹנֲא םּג
 יִתיִׂשֲערַׁשַא תֶא ּואְרּו הנושארּב םֵׁש יִמָש יִּתְנַכַׁש רֶׁשֲא וליִׁשְב
 םישעמה" לָּכזתֶא םֶכְתושע י ןעי הָּתַעְוי :לֵאָרְׂשִ ימע תעֶר יִנָּפַמ ול
 םֶּתְעַמש אלו בדו םֵּבְׁשַה םכילא רָּברֲאְו יהָוהְי-םָאָני הָלֲאָה
 ויִלָע יֵמְׁשאָרָקִנ רׁשֲא  תִיַּבל יִתיִשָעְו+ :םָתיֵנע אלְ םֶכְתֶא אָרְקִאְ
 רֶׁשֲאּכ םֶכיִתְובַאלְו םֶכָל יִּתַתְנירְׁשַא םוקָמלְ וב םיִחַמְּב םָּתַא רָשַא
 -תֶא יתכלשַה רֶׁשאכ ינּפ לעמ םֶכְתֶא יִתְבְלָשַהְוי :ולשל יִתיִׂשע
 פ :םִיָרְּפֲא עָרָז לָּ תֶא םֶכיֵחַא-לַֿכ

29 * 60 b7? | *-* sicl 6 Q mlt MSS 6 (prps DAR), א (8 vb) םֶתָשֶאַמ 
 , 7םֶתעְרְו = םֶתַעְרְו | < 63 הָקָּתַנ | 30 1215 63% וארק | ספ 63 < | )5 <

 - TO ropdrav (A pseudoז. 2 ** >66 | ל >68 | 3 >6 | 4 1 -לע | 5 60 + 6דו

prophetae) otk ipeAdovow buds || © 3+ םֶכָל | +4 >62 sed GM353® = AM) 
*6f אוה | 6 * 3% רנו | ל 89 םותיו || *<* 5 לַא sed 1 et hic et 

postea אל 7 8M יִּתָנַכְׁשְו | 8 68 הֵּנֲהְו | זס *>6 | 3 םֶתיֵׂשֲעַו ּונֵליִצַה | 
 . | 13 = <6 | * <6 | 15 6יִתיֵב  * <6 | Seזז



 654 הימרי 30—7,16

 הֵּגְר םֶדִעַב אָׂשִּת"לַאְי הוה םֶעָה"רעְּבולקּפְתִּתדלַא הָּתַאְו
 הָמ הָאֹר ָךֶניֶאָהיז :יִּךֶתא עָמש יֵנְיִאריִכ יּביעּנְפּתילַאְו :הָּפְתּו
 םיִצע םיִטְּקְִמ םיִנְּבַה  :םָלְׁשּורְי תֹוָצּוחְבּו הָדּוהְי יָרְעְּב םישע הָמַה
 םיִנּנכ תושעל קָצְּב תוטל םיִׁשְנַהְו ׁשֵאָהיִתֶא םיָרעבְמ תֹובֲאָהְ
 :יִנָסיִעְכַה ןעמְל םיִרֲחֹא םיֶקלאְל םיִכְסִנ ְּךּפַהְו םִיַמְׁשַה תָכָלֲמְל
 ס :םֶהיֵנְּפ תֶשְּב ןעֶמְל םֶּתַא אולה הָוהְייםַאְנ םיִסיִעְכַמ םִה יִתאַהי
 םוקָמַהְ'לא תֶבָּתַנ יִתָמֲחַו יִּפַא הָּגַה הָוהְי "יִנדַאורָמָאהֶּכ ל
 הָמְדַאָה ייִרָּפדלַעְ הָרְשה ץע-לעְו הָמֵהְּבַה- לעו םרָאָה-לע הָּזַה
 יהלֲא תוָאְבְצ  הָוהְי רַמָא הכי פ :הָּבְכִת אָלְ הָרעָבּו

 יִתְרְּבְַאְל י*: :רׂשב ְָּאְו םכיֵחְבְזדלע פס םֶכיִתוְלע לָאָרְׂשִי
 לע" םִיָרְצִמ ץֶרֶאְמ םָתֹוא יִאיִצֹוָה םּוְּב םיתיּוצ אָלְו םֶכיִתוְבַאתֶא
 רמאל םָתֹוא יִתיֹוצ הָּזַה רָבְּדַהדתֶאְדםִא יִּכ :חַבָזְו הלוע ייֵרְבְּד

 םֶּתְכַלֲהַו םָעָל יִלדּויְהִּת םָּתַאְו םיהלאל םֶכָל יִתְָהְו ילוקְב ּועָמְש
 -אָלְו 'ּועָמָש אָלְו+ :םָכָל בטיי ןעַמְל ֶכְתֶא הּנצַא רֶׁשֹא ךִרָדַהלֶכָּ
 רוָחֲאְ יהיו עָרָה םּבִל 'תּורְרְשְּ תֹוֹצֲעֶמְּב וכליו םָנְזָאזתֶא ּוטָה
 דע םִיַרצמ ץֶרֶאְמ יםֶכיִתוְבַא ּוָאְצַי רֶׁשֲא םויהד ןמל5 :םיִנָפְל אלו
 :ַחְלָשו םֵּכְׁשַה ים םיִאיִבְּגַה יִדְבעדלָּבדתֶא יםביֵלא חַלְׁשֲאְו הֶּזַה םויה
 ּועְרָה םָּפְרע-תֶא ּושקיו םַנֶזָא-תֶא ּוטה אָלְו ילא ועמש אלו

 ּועָמשי אל יהָלֵאָה םיִרְבְּדַה- לָּכדתֶאי םָהיֵלֲא ָתְרַּבְדְו>? :םָתֹובֲאַמ
 יוּגַה הֶז יםהיִלַא ְתְרַמָאְו'** :"הָכּונעי אֶל םָהילֲא ָתאָרָקְו ףילא
 הָנּומֲאָה הָרְבִא רסּומ חק אָלְו 'ןיָהְלֶא הָוהְי לוק ועָמשדאול רֶׁשֲא
 ס :םֶהיִּפְמ 'הָתְרְכְנְו

 הניק םֶיְפשלע יִאשּו יכילָשהְ ךרזנ יי
 . הָדּוהְיינְב ושָעדיִּכִ = = 'וְתְרבע רודְתֶא שטו הָוהְי סָאְמ יב

 .ויִלָע יֵמְׁשאָרְקנ"רֶׁשַא תִיְבְב םֶהיִִּקש ּומָש הָוהְידְָב יִניִעְּב עֶכָה
kai ul 60000, sed 66) %6\6ף0 טסו 007006  kai uh ariou rod16 ™ 6  

 'פתו הנר >3 | 18 1 6 200 (6/ 6 P77; s2MSS )ad 44,17% תָכאַלַמְ
 6 hic דף orparig ד. 000. | 20 * >6א || ל 1 6 6 (er) -לע | < 6 ץעז לכז לעו |

mt4 6%ג ירפ-לכדלעו | << 3ג155 ג הָּבַכִמ ןיִאְו | 21 = >66 | 22 *16 0  
 MSS יָאיצוה | *-ל 6 £3 sol (rept) "לע | 24 * 6 + יִלָא cf26 | ל >66 | * 5
 וכליו | 25 * 3 םהיתובא || ל 115 3 םהילא | < aטt a dlטt 1 6 1415 (3) םוי
 םוי 66 iuépac (gen.) | 26 <68, prb dl | 27 ** 66 הֶּזַה רֶבְּדַהדתֶא | = >66 |
 283 >8 || 28 *5 >6, sed 61273 | ' <6 || * <66 || % Or םֶביִּפִמ | 29 * 6 ףשאר |

 « 66 תאז השע;.



7,318 JEREMIA 655 

 םֶהיֵנְּב"-תֶא ףרָשל םּנַהְןַב אָיְגְּב רֶׁשֲא 'תָפּתַה יתֹוָמְּב ּונָבּוגי :ֹואָמַמְל
 ןכְלי ם :יָּבִל"לַע הָתְלָע אָלְ יִתיְִּצ אָל רָשַא ׁשֵאְּב םֵהיֵתְנְּב"תֶאְו
 םַּגַהְֶֶב איִגְו תָפּתַה ידוע ירָמָאידאלְ הָוהְיְיסַאְנ םיִאְּב םיִמָי הָּגַה
 תּלְבְנ הָתִיַהְוי :םקְמ ןיִאַמ תֶפְתְב ּורְבְקְו "'הנרהה אָיִג-םִא יִּכ
 :דירחמ ןיאו ץֶרָאְה תַמָהְבְלּו םִיַמׁשַה ףועל לכאמל הֶּאַה םַעָה
 הָחְמִׂש ליקו ןושָׂש לוק םלׁשור תוצָחַמּו הָרּוהְי ייִרָעַמ יֵּתַּבְׁשִהְו
 איהה תַעְּבי 8 :ץֶרָאָה הָיִהִּת הְֵּרֲחְ יִּ הָלְּב לוק ןתח לוק
 -תֶאְו ֹויָרָׂש-תֹומְצע-תֶאְו הדּוהידוכלמ תֹוִמְצַעהתֶא ּואיִצויֹו הָזהְי"םִאְנ
 םֶלשּורידיבשוי תומָצַע תֶאְו םיִאיִבָּנַה תֹוָמְצִעו תֶאְו םיִּנָהְּכַה תומצע
 רֶׁשֲא םִימׁשַה אָבְצ לכל יִחְילְו שֶמשל םּוחָמְשּו הירק

 :ּויהי הַמְראָה נפ לע מנ ורק אלו ּופְסַאְ ₪ אל םהְל ּווחתָשַה
 "הערה הֶחָפֶשּמַהְ ןַמ םיִרָאְׁשנַה תיִרֲאְׁשַה לכל םייַחַמ תומ ירַחְבנו
 הָוהְי םָאְנֹי םֶש םיִּתְחַּדַה רֶׁשֲא 'םיִרָאְׁשִּנַה תֹוָמְקַמַהלְכְּב תאוַה
 הָוהְי רַמָא 'הָּכ יםָהיִלַא ּתְרַמָאְו+ :'תואָב

 :בּוׁשי 'אָלְו יבּושְיםִא 'ומּוקי אָלְו 'ְּלּפִיַה
 תַחַּצִנ הָבָשְמ יםֶלָשּורִי יֵהְּנַה םַעְה" *הָבְבוש עּולמ

 :בּושְל יונַאמ "תיִמְרִתּב קיֹוֲחַה
 ותָעְרילע םֶחנ שיא ןיא : ורבו ןכדאול יעָמְשֶאְו יִּתְבַשקַה

 יתיִשָע הָמ רָמאל
 :"הָמָחְלִמִּב ףטוש סּוסַּכ 'םֶתוָצְרִמְּב בָש יהלָּ
 'ָהיִדָעְוְמ הָעְדָי  'םִיִמָשַּב הָדיִסֲח-םנק

 הָנֲאּב תע"תֶא ּורְמָש "ּוגָעְו סוסו רֶתְו
 :הָוהְי טּפְׁשִמ תֶא ּועְָי אָל יִמַעְ
 ּונָּתַא הָוהְי תַרֹותְו ּונְחַנֲא םיִמָכַח ּורָמאָת הָכיִא5

nonn MSS 68 Dn | 32 * 63 23,זס | 5 1 6 x * 66 nD | > cf ad 2R 
 ורמאי | * 6 + תַמָּב | < 638 םיִנְרַהַה | 34 * 6 ריעמ |" 6 + זלכ | ספ ד 6
 0 mlt Mss ו ‘2°68 חריו, 6+ םיִבָכּּכַה לָכְלּו | * 6 ןמדְלּו |.3 * 6 ּורָחְב יִּכ|
 * >6 | < 616 68 | *%>6 | 4 *-*>6 | * 6 הכ יִּכ | < 689 לפיה | ב םּוקָי |
 * (09* ובושי 0 אל | 5 *1 בָבוש || = 6 הָּגַה יֵמע | < >6 | 5 6 םֶתיִמְרַתְּב |
 < 694 ni | 6 + 6 ועָמָשְו אָנ ּובישְקַה;א ₪ עמשאו a4 | ל 0 ול 6

 הָלָּכ | < 0 םֶתָּורַמְב 6 (רֶמִמ טש 7, 3 (םנוצרב) םֶתּוצְרַּב ? םטש) םֶבָש םֶלּכו
 6 ותְלַהְצִמְּב 7 * >₪ | * 1 6 23155 6638 הדעומ | < 1 6 א סוסו, 0 םיִסְו |

 ' ₪ 1 6 66 רוגע (?ada) | 8 * 63 +-יִּב



  8,9—I9הימרי 6 .

 :'םיִרְפְס רֶקָש יטע הֶׂשעי רקָשל "הנה ֹןֲֵא
 ּודָכְלִיו יּוּתַח םיִמָכֲח ּוׁשיִבהל

 פ :'םֶהָל הָמ"ִֹתַמְכָחְו ּוסָאָמ הָוהי"רַבְדְב 'הַּגַה
 םיִׁשְרְֹל םֶהיֵתְֹדְש םירחאל םֶּהיִשְנְתֶא ןָּא כלי

 עַצְּב עצב יהָּלְב .לּודנ-דעְו ןטקמ יי
 :רקש הָשַע "הָלָּכ .ןֶהּפדדַעְו 'איִבְּנִמ

 וםֹוָלָׁש רֹמאַל הָלְקְנ-לַע ימע-תבי רָבַשתֶא ופַריווו
 ּושַע הָבַעות יִּכ ושבה :םולׁש ןיִאְו םֹוָלָׁש
 עי אֶל םֶלְּבַהְ ושובידאל שוָּבדִּ

 פ  הָוהְי רָמָא ּלָשְכְי םֶתַדְקִּפ תעְּב םיִלְפגב לפי כל
 ַּב םיִבָנַע ןיִא  הָוהְיְאְנ 'םֶפיִסַא ףַסָאי

 :"םּוְרְבעַי םֶהָל ןּתֶאְו לֵבָנ הָלְעֲהְו הָנֲאְּתַּב םיִנָאִּת ןיאו
 ּופְסֶאָה םיִבָשְי ּונֲחנֲא הָמ"לַעצ

 ישימו .רָצְבַּמַה רעל .איִבְנו

 'הַתְעְב הּגהְו 'הפרמ יתקל בוט ויו יי הוקי

 ויִסּוס תֶרחנ יֹלַמִָנ ןָבַמי*
 ץֶרָאָה"לְּכ הָשעָר ויִריִּבַא תָלַהְצִמ לוקמ
 :הָב יֵבְׁשְיְו ריִע ּהָאולְמּו ץֶרֶא 'ּולְכאיַו ואוביו"

 םיִנעְפְצ םיִשָחְנ םֶכְּב ַחָלָשְמ יִנְנַה יִּכז
 :יהָוהְידםָאְני םֶכְתֶא ּוכָשְנְו שַחְ םֵהָל" ןיא רֶׁשֲא

 נד יב ילע וג 'ילע יתיִניִלְבַמ
 יםיקחרמ ץֶרָאמ  ימעדתב יתַעְוש לוק-ההי

 "הב ןיא יּהָּכלמסַא ןויִצְּב ןיא הָוהְיַה
 8 ל >66, הנה >5 || ==< 62 תבע? (000%0%) הָשעַנ | 5 6'פסל | ף * 65 ותחו |

cf6,13—r5 | 0ל 2530 ִּכ | *6 תמכח | 630 םֶהָּב | 108(יכ)-- 12 >6,  
 ולָּב | * ג6ג155 33 'ִמּו 6,13 || זז * 1 6 6155 ואפריו 6,14 || °° 1 ימע 6,14
 12 !'ה םג 615 ₪0 | 3 ** 6 םֶתאובִת ּופְסִאְו cf 23; 1 ? הָּפְסא (ףֹוסָא)

 םָתאּובְת 61 זז םָפיִסַא ףַסֶא | -* >68% 300 ₪ crזק ? 233155 םודבעי 5
 םודבעו | 14 * 62 .a0 xקוpעev )Nhרנו?) || * >6 | < >6 ₪1 35% || 4 6£ 5
 ונמרה? | < 6 ול | 15 * 3*6 תעלו 1 41 | * 16 1120155 06 אפרמ || < 6 הָלָהְב

crrp, caטחסטפמ || 16 * 66--לוק || ל 66 לכאיו אוביו | 17 = >6 | 18 *  
 20155 63°? 0 יתיג ולב frtl 6 69 (6ע000) ה יִלָּבִמ ; 60 = האג יִלְּבַמ |

 ל ₪ 1 6 א ילע | 19 * 6% | * 16 6 קֶמְרַמ ₪1 4,16 | 6 6 ךְלַמ | < 6םֶש



8,20— 9,9 JEREMIA 657 

 :רָכָנ "יִלְבַהְּב םָהיִלְסֶפַּב ינָּסְעְכַה עּודמ
 :ונָעָשּונ אול ּונְחָנֲאַו ץיק הָלְּכ ריִצְק רבעי

 :ייִנְתָקוֲחַה הָמש יִּתְרדְק ייִּתרַּבְׁשִה יִמַעְתַּב רָבָׁשלַע*י
 םש ןיא אַפֹר-סֲא רֶעְלְנְּב ןיא לרָצַה<

 :יִמַעְתַּב תָכְרַא הָתְלַע אָל עּוַמ יִּ
 הָעְמִּד רֹוָקְמ "יִניִעְו םימ ישאר ןָּתְייִמ

 :ימעדתַב יִלָלַח "תֶא הֶליַלְו םמּוי 'הָּכְבָאְו

 יםיִתְרֶא למ רָּבְדִמב ייִננְּתִיִמי 9
 םָּתַאַמ הָכלֲאְו ימע-תֶא הוא

 רקש בת םנשל- תֶא וכדי
 ץֶרֶאְב 'ּוְרְבְ 'הָנּומָאְ אָלְו
 :הוהְי-םֲאְנ ּועָדְידאְל יִתואְו ואי הָעְרְלֶא הָעְרַמ יִּכ
 ּוחַמְבִּתִד לַא < חַאדלְּיײלַעְו ּורָמָשַה ּוהָעְרַמ שיאי

 ּךלהְי ליִכְר ערב בקַעַי בוקע חָאדלכ יִּכ
 רָב אָל תַמָאְו "ּולַתֶהְי ּוהֵעְרְּב שיאו

 הָמְרַמְּב הָמְרַמ 'ךוְתְּב : ֶּתְבָש ואל הועה" רֶקָש"רָּבּ םנושל יּורמְל
 יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ ל" ס :'הָוהְיְֶאְנ יתואדתעד ּונַאמ

 "מע תַּב יֵנְּפִמ הֶׂשֲעֲא יִּדיִאיִּכ .םיִּתְגַחְבּו פרוע יְנַה
 ףויִּפּב רַּבְדד הָמְרַמ םֶנֹושְל 'טָחוש ץֶח
 :=וְּבְרֶא םישָי ֹוְבְרִקִבּו רַּכַדי ּוהָעְרְתֶא םולש
 הָוהְיֶאְנ | םָּב"דְקְפָאדאל הָלֲא- לעָה
 פ  “ׁשפנ םֶקְנְתַת אל הָוְכדרֶשַא יֹונְּב םא

 הָניִק רֵּבְדִמ בה ייֵהְו כב 'אָשֶא םיִרַהָה-לַעְ
 הָנְקִמ לוק ועמש אָלְו רבע .שיאילּבַמ ּותַצָב יב

 19 * 680 'הבו | 21 * >68; קזמ 41 | * 6+ הָדָלִויַּכ ליִח ₪ 624 | 22 61 6
cf 86 |לע  pc MSSל 6 + הוה ימע?) || <  | Vrs ‘Jy144155 63 | 23 * 23155  

 Cp ף, ז * 66 ל ןִּפִי | = 66 ןורָחַא ןולָמ | 2 * 6660 תַשְקְּכ | * 16 3%
 הנומא | < טמפ הֶרְבִנ (ע = ₪ | 5% >6 | 4 lc SA םֶכיַחַא 59255 םהיחא |
 4 569 לתהי | * 66 הָדְמְל | 408 53 = 67 ךֹותְּב ךות בָש ּואְלְנ ּוועָה | 5 -*>6|

a6 * >6; 3* = ₪ | * ךיא >6; 6 הכ | = 62+ תער 6 תַעָר | 41 ימעז תֶא  
78MSS 36 bin (6MSS bn) || > ₪1 6 6ינפמ | 7 * א 640 טַחוש 0  

 םֶהיִפ יֵרְבְד | < ₪1 6 66 הָביִא (éx0קa) | 9 * ₪ 1 6 9 ואש | ל 4| 6 66|

 < 1 ? (61 6 (erAirov 3( | 1 >66 || < 1 6 66 אל.



 658 הימרי 22—9,10

 :ּוכְלַה ּוָדָרְ) הָמֵהְּברַעְו םיִמָשַה ףֹוֲעַמ
 םיִנַּת ןּועְמ םיִלנְל םלֶשּוידתֶא יִּתַתַבְויפ

 :בשוי "ֶלְּבִמ הָמָמְׁש ןִּתֶא הָדּוהְי יִרְעדתֶאְו
 ּהָרנִיְו ויִלֶא הָוהְייִּפ רֵּבְּד רֶׁשֲא תאֹוזתֶא ןָבָיְו םֶכָחַה ׁשיִאָהדיָמו

 ס :רבע לב רָבְדִמכ הָתַצִנ ץֶרָאָה הָדְבֲא ּהָמדלַע
 -אלו 'םהינפל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יִתָרֹוּתתַא םֶבָזְעַ- לע 'הְוהְי רָמאּיַוי>
 יֵרֲחָאְו סבל תּורְרְׁש יֵרֲחֶא לוג :"הב וכְלַהאלְ ילוקב ועמש

 יתואָבְצ הָוהְי רֿמָהָּכ ןכְל ס :םָתֹובֲא םיִדמִל רש םיְִָּבַה
 -יִמ םיִתיִקֶשַהְו הנעל 'הָּנַה םעָהתֶאֹי םֶליִכַאִמ יִנְנַה לֵאָרְׂשִי יהְלֶא
 יִּתְתלְׁשְו םָתֹובֲאַו הָמָה 'ּועְדָי אל שא םיוגַּב םיתוציפהוי5 :שאר
 5 :'םתוא יִתּולַּכי דַע בֶרָמַה-תֶא םֶהיִרְחֶא
 הָניִאֹובְתּו תוְנּוקְמְל ּואְרְק'ְ ונְנְּבְתֶה יתואְבַצ הָוהְי רַמָא הָכ

 יהב "ּוניִלָע הָנָשְתוי יהְנְרַהַמְתּוי :'הֶנאוָבַתְו וחְלש תוָמְכִחַהדלֶאו
 :םִיָמולְזי 'ּוניִּפַעַפַעְו הָעַמּד 'ּוניניע הָנְדָרֶתְו

 ּנְָׁש ךיא . ויצמ עַמָשנ ִהָנ לוק יי
 פ | ּוניִתונְּכָשִמ ּוכיִלָשַה "כ ץֶרָא ּונָבְעיכ דאָמ ּונְׁשָּ
 ויָפ"רַבְּד יסָכְְזֶא חֶקַתְו  הָוהְירַבְּד םיִׁשָנ הָנְָעַמְשיֶי

 :הָניק ּהָתּועְר הָשאְו יִהָב םֶכיִתְגְב הָנְדַמלְ
 ניתונמְרֶאּב אָּב ּוניִנולַחְּב תֶוָמ הָלָעְדיִּבְיַ

 :תוְבחְרִמ םיִדּוחַּב ץוחמ לֶלּוע תיִרְכַהְל
 להןהידםָאְנ הָכ רָב

 יהָדְׂשַה ינּפדלע ןָמְלְּכ םֶדְאָה תלבנ יהל

 הֶוהְי רֶמָאּוהְּכיי ס :ףּסַאָמ ןיאו רָצוקַה יָרֲחֶאַמ יריִמָעְכּו
 ָתְְּכְנִּב רוָּבִּגַה לֶלַהְתְוילַאְו ּותָמְכֲחְּב םֶכֲח לָלַהְתִידלַא

 זס * 6 ןזעמו | * 245 ןיִאַמ | זז 68 'גי 6% םֶכְל דגי 651559 נלי |
 12 * 6+יֵלֲא | * 3 םֶתֹובֲאֵלְו םֶהָל | = >6; pזל | 13 23155 68 -עַרָה |
 14 * >6 bb >6, dl | 15 * nonn MSS | (sed cf 3%) םּועְרִי || ™ 1 frt 6 6 םֶתלַּ

et cf 17° | 17 *<6, sed6 68 || < 6 הָנְרַּבַדְתּו, 41  al(6+ּהָּב) | 16 * >6 || ל  
? 6 ins hoc vb pr'a] 16 || % ו < nlt MSS (8 3), 66 םכילע || 5 66 םכיניע | 
 ּונְכְלשֶה  58 sol } 1 > 6%כו  | malt MSS'ָּב  | 18 © 2MSS 6םכיפעפעו 60 4

CA AN 
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 לל <6 :y 6 הָתְיָהְו | a nonn Mss os הָמְדֲאָה 6 םכתמדא הרש | < 6 רימעכ |
 22 mlt MSS Vrs (excl 82( לאו



JEREMIA 6599,23--10,ו0  

 לָלַהְתִּמַה לָלַהְתִי תאזָּבסַא יִּכ :ּוְרְׁשֲעְּב ריִשָע לֵלַהְתְיהלַא
 דָסֶח הָשַע הָוהְי יִנֲא יִּב יִתֹוא עֶר לָּבָשַה
 ס :הָוהְייםָאְנ יִתְצַפְח הָלַאְב"יִּכ ץֶרָאְּב הָקָדְצּו 'טָּפָשִמ

 םִיָרְצִמ"לַע*: יהָלְרעְב לּומ" דל לע יִתְדְקֶפּו הָוהְי-םָאְנ םיִאְּב םיַמָי הנה
 הָאַפ יִצּוצק"לָּכ לער 'בָאומ-לעֶ י ןומע יָנְּב" לע םודָא"לעו 'הלוהולעו
 פ :'בל"יִלְרע' לֵאָרְׂשִי תיָּב"לְכְו יםילְרע םּגַהלְכ יִּכ רָּבְדּמַּב םיִבְׁשיַה
 רֶמָאו הב :לארשי תיֵּב םכילע' הוהְירַּבְּדרֶׁשֲא רָבְּרַה-תֶא ּועְמְׁשי 10

 הוה ּוּתֲחַּתְ" לֶא םיִמָשַה תותאמּ ורמת לֶא םִיגַה ְרּר"לֶא"
 :יהּמַהַמ םִיֹוגַה* ּוּתֲחייַּכ
 ּותְרַּכ רַעּיִמ ץַע'יִּכ אּוְה לָבֶה םיִמַעָה יתֹוָקֲחיִכ
 "והּפִיְ בָהָזְבּו ףקכְ+ :*דצעַמּב שרָח" ידי השעמ
 :'קיִפָי אוָלְו 'םּוקְּזִחְי תֹוָבָקִמְבּו תוְרְמְסַמְּ

 ּודֲעְצִי אָל יִּכ 'אּושְנִי אֹוׂשְנ ורבי אָלְו הָמַה הֵׁשְקִמ רָמתְּכי5
 - :םָתֹוא ןיַא ביִטיַה-םַנְו וערי אלבן םֶהָמ ּוָאְריִּתִ לא

 :הָרּובְנְּב ךִמַש לודְו הָּתַא לווָדֶּג הָנהְי ךומְּ ןיאמ*
 -לָכְבּו םִיֹּוּגַה יִמְכַחְד לָכב יִּכ הָתֶאְי ל יִּכ םִיֹּנַה ּךְלִמ ְךֵאָרְי אָל יִמ
 :ךמָּכ ןיִאַמ םתּוכלמ

 :אוה ץע םיִלָבַה רסּומ ּולְסֶכְיְו ּוְרַעְבִי תָחַאְבּו*
 ּדָפּואַמ בֶהָזְו אָבּוי שיִשְרַּתִמ 'ִעָקְרִמ יףָסָּכִי

 :םשּובל \ ןְמָּגְרַאָו תלת יתרו ידיו ׁשֵרָח השעמ'
 ל םיִמָכֲח השעמ'
 םֶלּוע ְּךִלַמּו םיִיַח םיִהְלֶאאּוה תָמָא םיִהלֲא הוה"

 פ  :וָמְעַז םָיג ּולְכְידאְלְו ץֶרָאָה שעְרִת וּפְצקִמ
 23 1c 09* 693 Whi | *16 GZ“ צפת | 24 fit םילְרע 6 םֶתָלְרע ילּומ |
 25 * 6 'וססטטטושצ | * 6 באומ יִנָּב | < 603% רַשָב ילרע SAE םֶרָשְבְּב םיִלָרע |

ja 620ק 10, 1 *6 הוהי רַבְּד | ל א C6 םָּבִל ילרע 38 םָּבְלְּב םילרע ||  "- 
 יֵבְרַדְּכ; 1 דָּכ, 6( *; 3 דדתא | * 692A כלת; ₪+1 | = 6 006 ד0% 70006
 חס ססדשא | 3 * crrp? ft Inn | ל >6 || © prb 1 6 693 תּורָּכ | 9 >%
 add ? | * 69 pyini | 4 * 6 הָּפַיִמ; ₪ 16 Cine, vel 3 הָּפְצִמ | * 8

sed 619]גהַחיני | 63 וקיפי | 5 ~°<6  et ins (cf ‘6? 8govdiv atrd)ּוהקזַחי  

 ל nonn MSS ּואָשַנִי | * | םֶּתָא | צ 6-8 6 || ל 3 םיִמָלעָה"לּ cf זס 6 'גהדלּכ|
 8 0 xapbiat (xapdia 3%) | v g in 6 ante 5 | * 6 praem אל אוה מ ףָּכ

rpégBAntov (frt pro émipA.) || 1? פרIמא cfל 6£  | saa)ז קש Va)ּוכָלַהי  
 קבב (mar) | 4-4 6 'ח השעמ 'צ ידיו (6ל** דיו) ed cf ® | + 64 םִוׁשְּבִלַי |

 71 >6 ins?c # pri | צץ זס >6



 660 הימרי 1-5

 ודבאְו ּודְבַע אֵל אָקְרֶאְו אָיִמְשיִד אּיַָלֲא םּוהָל ןּוָרְמאַת הָנְדְּכיי
 ס :הֶלֶא איִמָש תוחַתְִמּו אָעְרְאמ

 :םיִמָש המ ותְנּוְבְתְבּו וִתָמְכָחַּבלַבַּת .ןיִכמ וחֹכְּב ץֶרֶא השעיי+
 יץֶרָא הצקמ םיִאְשְנ הלעיו םיִמָשַּב םימ "מַה "ותת לולו

 הויִתרִָאַמ 'ִחּור אוי הָׂשע סמל םיִקרּ
 ילָסָּפִמ ףָרֹוצ"לְּכ שיבה תַעּדִמ םֶדָמלָּכ רַעֶבְניּ

 םיִעָּתְעִּת הָשַעַמ הָּמַה לֶבָהי5ֹ :םָּב ַחּוְרְ"'אַלְו 'וָּכְסַנ רקָש יִּכ
 :ודבאי םֶתְְּקְּפ תעְּב

 יאוה לָּכַה ךַצוידיִּכ בקעי קלח הָלָאְכאְל5
 ס | וָמָש יתֹוֲאָבְצ הָוהְי ותלחנ לטבש לֵאְרְׂשו

 רַמָא הכיְּכיי ם :ירוצָמַּב יתָבׁש ּבְתָעְנַּכ 'ץֶרָאַמ "יֵפְסָאל
 'םָהָל 'יִתְרצַהְו תאָּנַה יםעְפּב ץֶרָאָה יִבָשּוותֶא עלוק ינְנַה הָוהְי
 פ | :'ּגאָצְמְי ןעֶמְל

 יּתְרֹמָא יגאו יָתָּכִמ הָלְחב יירְבְׁשזלַע יל יואי
 דרש יִלֲהָאפ נַאְׂשֲאָו "יִלָח הז ךא
 'םֶניִאְו נָא ב יקָתִנ יבמ
 :יִתְועיִרְי 'םיקָמּו יִלָהֶא ידוע הָטנןיא

 ּוׁשָרְד אָל הָוהְי-תֶאְו םיִעֹרָה ּורָעְבָב יִכי

 :הָצופְנ םָתיִעְרמלְכֹו ּוליִּכָשַה אָל ןָּכדלע

 ןפָצ ץֶרֶא להְּנ שערו האָב הגה  הָעומָש לוקי
 :םיִנּת שמ הָמְמְׁש הָדּוהְי .יִרָעְדתֶא םּושָל

 :וְדעצ"תֶא 'ןיֵכָהְו ךלה" יׁשיִאְל"יאל וּכְרּד םָדֶאָל אל יִּכ היהְי יִּתְערנ
 :יינֲמְעְמַּתךּפ 'ִּדְפַאְּבילֶא טּפְׁשַמְּב א הָוהְי יינְרסִײ
 םִיּּגַה"לע ךְתָמֲח ְּךפָׁש*

 12--16 = 51,15--19 | 12 * 63-4-חוהי | 13 °° <6£, sed frt crrp | ל 6
 'מַהַו | < 0 'אָה | 1c 36 6355 $e תחור, 6 006 | 14 * 9(6) ויִלְסַּפִמ |
 b GPA ְךסֶנ 6%8 ּוכְסָנ; קזל 1 ויָכָסְנ | < 6 אל | 15 68 יִׂשֲעַמ | זי 8 + םֶקְלָח |
 ל >6 | >6 | זק * 66 ףַסֶא | * 66 ץיּוחְמ (ש00) | * 5 ְּךַתָמְלְּכ | 4
 תָבׁשֹי; א יִּתְבַשוי | < 6 ₪ 660% )רָחְבַמְב?) | 18 * 41 6 66 | * 6 הָרָצַּב|
 5 >6 || 4 cזזק? 6 ְּךַתָכִמ אָצְמִת ג ּומָשָאַיל 66 | 0 * >66 | * 66 ָךַרְבַש |
 .7- ד ו .- + ak 1 “1c 9562 לח | = 6% יִנָאְצְמִ> 6% . . 6 | 20% 6

 5 69 שיא | << + ו-0 | 24 * 6 a suff || 623 8 | < ףאּב.



11,1—14 JEREMIA 661 

 ּוארק אָל ְּךְמָׁשִּב רֶׁשֲא יתיוחַּפְׁשִמ לַעְו ְךּועָדיזאְל רֶׁשֲא
 פ ּפְׁשַה ּוהָוְנתֶאְו והלכו 'והלכַאו בקעיײתַא לְכֲאיִּכ
 ּעָמָשי :רָמאָל הָוהְי תֶאַמ הימל הָיָה רֶׁשֲא רָבְּדַהי 1

 יִבָשְי לַעְו הָדּוהְי שיָא- -לֶא "םָּתְרַּבְְ תאָזַה תיִרְּבַה יִרְבִּדתֶא

 םָכיַתְובאדתֶא יִתיְִצ רֶׁשֲא :תאְּוַה תיִרְּבַה יִרְְּדתֶא א עמי אל רשא
 ָלּוקְב ּועָמש רמאל לּורּבַה רּוּכִמ םיִרְצְמְדְץְראַמ םֶתְאדיִאיִוה םֹויְּב
 יִכנָאְו םעֶל יִל םֶתיִיְהְו םֶכְתֶא הּנצַא-רֶׁשֲא 'לֶכְּכ יםָתֹוא םתישעו
 יִּתְעַּבשְנרָשַא הָעּובְשַה-תֶא םיִקָה ןעמל5 :םיהלאל םֶכְל הָיְהֶא

 רַמאָו ןעַאְו הָנַה םויּכ שָבְדּו בָלָח תַבְז ץֶרֶא םָהָל תַתְ םֶכיִתובַאל
 הָלֵאָה םיִרְבְּדַהְלָּכ-תֶא אָרְק יִלֶא הָוהְי רֶמאָיוי ם :הָנהְייְזִמָא
 תאּוַה תיִרְּבַה יִרְבְּדתֶא ּועָמש רמאל םלֶשּורי תֹוצֲחְבּו הָדּוהְי יִרְעְּ
 םָתֹוא יתולעה םויּב םָכיֵתּובַאּב יִתֲֹעַה דַעָה יִּכז :םָתֹא םֶתישעו
 :יִלוקְּב ועָמש רמאל רַעָהְו םַּכְׁשַה הֹוַה םויַהְידע םיִרְצִמ ץֶרֶאְמ
 עֶרָה סָּבְל תּוִריִרְׁשִּב שיא וכלי םָנְזָא-תֶא ּוטָהדאְלְו ּועָמָש אָלְו
 אָלְו :תושעל יתיּוצדרָשַא תאַָּה תיִרְּבַה יִָבְדדלָּכתֶא םֶהיֵלֲע איבָאְ
 יֵבְׁשְיְבּו הָדּוהְי שיִאְּב ְׁשק"אְצְמנ יִלֵא הָוהְי רמאַופ פ ּושַע
 עומְשל + ּונאמ רשא םיִנשאַרַה םָתֹובֲא תנוע"ילע ּובָשפ :םֶלָשּורִ
 -תיב ּורָפַה םדבעל םיִרֲחַא םיִהְלֶא יֵרֲחֲא ּוכָלֶה 'הָמַהְו יִרָבְּדתֶא
 כָל ס :םָתֹובֲאתֶא יֵּתַרְּכ רֶׁשֲא יִתיִרְּב-תֶא הָדּוהְי תיכו לֶאְרשי
 תאַצְל ולכוודאל רֶׁשֲא הָעְר יםהיִלַ איִבָמ יֵנְנַה הוהְי רַמָא הָּכ
 יָבָשִיְו הָדּוהְי יִרָע להו :םָהיֵלֲא עַמְשֶא 'אלְ לא ּוקעֶזְו הָנממ
 -אל עָשוהְו םֵהְל ירק | םה רַשא םיִהלֲאָה- לֶא ל קו םלׁשּורְ

 רפקל יתוְחְּבְזַמ שלי תוחְּבְזמ םתמש "םלָשּורי תוָצח רֿפסמו
 םדעב אֵׂשְּת-לַאְו הָּזַה םַעָה"רֲעְּב לתת" לא הָּתַאְו פ :לעָּבל

 כ . = םֶתָעְר דעְּב ילֲא םֶאְרְק תעְּב עֿמש יֵגניִאויִּכ הָלַפְתּ הגר
 __25= Ps796.7 | * frtlc 68 201155 Ps 79,6 671993 (marg) 6 תּוכְלְמַמ |

aut6 6 םֶּתְרַּבְדְו  autל 1  | SYDW797 | 0ק זז, 2 516  dl 6 3MSS 66 Ps > 
 6 63 ָּתרַּבִדו | 6 7 -לֶאְו | 3 3+ תואבצ | 4 * >60, קזפ 41; 5 םָּתַא|

<M 6 | 7/8 = <6 |3* = 4 | 5 6 יִתְעּובָש | 6 לכ  sedל 63 לכ,  
 7 * mlt MSS דעְו | 10 seh cf 36 | * 6 הָּמַה הָּנַהְו | זז * 1 םהילע 6
 הָּוַה םעְהְלִע | * סזלַאו | 1256 | 13 612,28; = >6 | 1416 341155 Vrs עב.



 662 הימרי 1 2

 'הָתָמְזְמִה 'ּהָתושע יִּתיִבָּב ייִדיִדיִל הָמיי5
 :ייִזלעֶּת יזַא ייִכָתַעָר 'יִּ יףילעמ ףרבעו *שֶדְקרַשְבּו יםיברה
 מש הָוהְ אָרְק ראתי-יִרֶפ הפי ןֶנַעַר תווי

 הל יהָלּומֲה ו :לוקל'

 | ּויָתויִלָד 'ּעְרְו 'ָהיִלָע שא תיצה
 -תיִּב תַעְר לַלְנּב הָעְר ְּךֵלָע כד ךִתּוא עטונה תֹואָבְצ הוה יז
 ס לעכל רעקל יִנְסַעְכַהְל םֶהָל ּושָע רֶׁשֲא הָדּוהְי תיִבּו לאְרשי

 :םֶהיִלְלַעַמ יֵנֲתיִאְרַה 'זָא "הָעָדַאְו 'יִנַעיִדוְה יהוה י*
 "כ יּתָעַדְידאְלְו תֹוָבְמְל לוי ףִלַא שָבָכְּכ *יִנַאְ יפ

 יומָחַלְּב ץַע 'הָתיִתְׁשַנ 'תובָשָחְמ ּובָשָחייִלְ
 :דוע רֶכְנאָל וָמְשּו םייַח ץֶרָאָמ ּונְתְרכִנְו

 בֶלָו תויִלְּכ ןחּב קֶדֶצ טפש 'תֹואָבְצ יהֹנהיְו>
 פ = יָביִרדתֶא יִתיל יל יִּכ םֶּהֵמ ְךְתָמקִנ הֵאְרֶא

 רֵמאָל 'ִּדִשַּפַנתֶא םיִׁשָקַבִמַה תותנע יִשְנָא"לַע ל הָוהְי רמָא- הכ כָל
 הָוהְי רַמָא הָּכ כלי: פ נדיב תּוִמְת 'אָלְו הָוהְי םשָּב אֵבָּנִת אֵל
 םֶהיֵתֹנְבּו 'םֶהיִנְּב בֶרָחַב ּותּומִ יםיִרּוחְּבַה םהילע דקפ יִנָנַה יתֹואָבְצ
 יׁשנַא-לָא הָעְר איֵבֲאְיִּכ םהל הָיִהְת אל תיִלָאְשו :בַעְרַּב ּותַמָי
 ס םֶתְדקְּפ תנָש תותָנַע
 ּךֶתּוא רֵּבַרַא םיִטּפְשִמ ָךַא ךילא ביִרָא יִּכ הְוהְי הָּתַא קיה 2

 רגב יִדגְּבּכ ול החל םיעָשְר ְךֶרָה עוחמ
 ירפ ושע"םנ ּוָכְלי ושְרש-םנ םֶּתְעַטְנ*

 :םֶהיִתְיְלְּכִמ קּוחְרְו םֶהיִפְּב הֶּתַא בורק
 15 crrp; (A = 4); *=* 1 prb 6 6 יִתְדִיִדי הַמ vel 6 3A 'די המל || *ל 5

ur evxai vel 61 הָמוִמ | 6 ] 6 6 םיִרְדְנַה = c 6Sהתשע, 1 6 63%4) התשע | *  

 £ םיִבְלֲחַה = adipes || °° ₪ add | ‘lc Vrs ּורְבַעַי | * ?;crrp = ףךיתער 4 |

 ג dlc / | : 1 6 78155 669 IND, frt trsp loco ךילעמ | * 1 קזט 6 6 םָא

 תאוְּב | 11 5+ 6 6 יִעִּת !ve יִזיֵעָּת 66 6 יִּזעֶת 8 וֹועָת) | 16 * dl קזט 6 6 |
 פ-ל 6 cic pwviv ח6קודסט 6 (5 decret) 001%6; 1 A | = 6 לע הָרָצַה הָלֹדְג

ef0צף00 חסק 6ח' 00דןצ 5 ילע 'א ּואיִצֹוה) | = 60 ורעב? 3  (Var [sec A] 

 2 | * 63 ָהיִתֹוילּד? | 17 >6 | 18 * 695 הוהי ע + הָּתַאְו | 623 יִנֲעיִדֹוה |
bb prb dl >? || > 6ןֵכָא | = 66 יִתיִאָר | זס * 69 יִנֲא |  dg69% הערַאװ |  > 

 הָבָׁשֲחַמ; Vrs +רמאל et 66 --ּוכָל | 4 Vrs הָכיִלְׁשנ | * ק:מ 1 ּוחָלְּב |26
 הוהי = 18 | * >6 | כז * 6 יִשְפַנ | * 6 אל םֶאְ | < 1 6 תוז M55 ז וניִדְּב |
 0 22 55 >6 | * 1 6 66 םֶהיִרְוחַּב | = 6 םהינבו 3 ב ףאו | 6 11155 6

 = לע | * 6 יִבָשּוי sed cf 21 | Cp 2, 2 6 ּורְלֹוה ולו
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 ּךַּתִא יִּבִל יִּתְנַחְבּו "יִנאְרִּת יֵנָּתעַרְי הָוהְי הָּתַאְו
 ס  :הָגְרַה םֹויְל םשּדקַה"ו התְבַמְל כ םֶקִּתַה

 תערמ = שָביִויהַהָשַהיָּכ בשעו" ץֶרָאִה לָבָאָת יִתָמרע
 :ּונַתיִרֲחָא-תֶא "הָאְרְו אל ּורְמָא יִּכ ףֹועָו 'ֵתֹומַהְב הָתְפְס ּהָביַבְׁש

 יםיִסּוּפַה-תֶא הָרֲחַתְּת יּדיִאְו ואליו הָּתְצרוםיִלְגַריתֶא "יב
 :ןְיַה ןוְנְּב הָשַעִּת ְּךיִאְו "חטוב הָּתַא םּולָש ץֶרָאָבּו

 ְךיִרְחֶא ּואְרְק הָּמֵה ג ךְב ּודְגְּב הָּמַה-םִנ ְךיִבָאדתיַבּו ְךיָחַאדנ יִכ

 פ :תבֹוט לא ורְבוִכ םָּב ןמאת"לַא אל
 יִתְלִחְנתֶא יִּתָשָטְנ יִתיִּבתֶא יִּתְבֲֹעַ

 :ָהיִבְיִא ףַכְּב יׁשְפַנ תּוָדדְיְדתֶא יִּתַתַנ
 רעיב הָיְרַאְּכ יתְלחנ ל"ה

 :ָהיִתאָגְׂש כ לע הָלּוקֿב ילָע הָנְתָנ
 היִלָע בבס 'טיעה יל ֹיִתְלֲחנ עּבָצ יטיִעַהְי

 :הָלְכֲאְל 'ויִתַה .הָרָׂשַה תיַח"לְּכ ּפְסֲא ּוכָל
 יִתָקלח-תֶא ּוסְסְּב יֵמְרכ ּוָתֲחְׁש םיִּבַר םיעֹרי

 :הָמְמָש רֵּבְדַמְל יִתְּבְמְח תֶקְלֲח"תֶא ּוָנְתָנ
 הָמַמְׁש יֵלֲ -הָלְבֶ "יהַמָמְׁשְל ּהָמׁשיוו
 :"בל-לע םַש ׁשיִא ןיִא יִּכ ץֶרָאָהלְּ מש

 םירש ואב רְָדמּב םְֶׁשלכילעיי
 םיִלָש ןיִא ץֶרָאָה הָּצְקיעְו ץֶרָאדהְצְקִמ הָלְכֶא הָוהִל בֶרָח יִּ
 ושבו ּולעוי 'אָל ּולָחָנ ירק םיִצְקְו םיִטח יָעְרְזיי :רָׂשְּב"לָכְל
 -לע הוהָירַמֲאּוהְכיּג  פ  :יהָוהִיףַא ןוָרֲחַמי 'םָכיֵתֲאּובּתִמ
 "תֶא יִּמע-תֶא יִּתְלֲחְנַה"רְׁשַא 'הָלָחָּגּב םיִעְנְּנַה םיִעְרָה "יִנָכֶשילָ
 :םֶכּותִמ שוְּתֶא הָדּוהְי תיִּביתֶאְו םֶּתְַמְדַא לעמ םָׁשְתְנ נה לֶאָרְׂשִ

os -- |3“ קזט 61 6 6 . 5 6 'חב || << >6 | % 6 | 4 16  
 * 1 6 355 869 הָמָהְב | < 66 +6 666 || % 66 וניִתַוחְרֶא || 5 * >6 || * 6 ךיַא|
 : 1 6 6 'םוס | %% 1 prb 6 GPx חַטְבְת אל (6*ג 'ת ףמולשל | 6 6 (חוטטעמא-
 0מףטסצ | 7 ** 68 'נ תַדָדְי cf 6; ] יִתְדיִחִי | 8 1 הלוק | *  66 תַרְעִמַה (6* סח.
 (Anardv || * 68  טחמגסוסצ || = לע <6 | 7 ית l3 (x. eAeéerwoav) ; frtיִתא |

c ₪0תלת( | זז °° 62. הָמָׂשֲה (6160מ); 1  (mg)203155 6י%53*  Io 1 6 ca 
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 664 הימרי 13,14—12,16

 יִמָשְּב ַעָבָשַהְל ימע יֵכֹרַּדתֶא ּודֲמְלִי דמָלדםִא הָיָהְוִיֿפ :ֹוצְרַאָל ׁשיִאְו
 :יִמַע ָּךֹוְתְּב ּונְבַנְו לַעְבּ עֶבְׁשִהְל יֵמע-תֶא ּודָמְל רֶׁשֲאּכ הוהְידיַח
 -םֶאְנ דָּבַאְ ׁשֹותָנ אּוָהַה ייּנַהתֶא יִּתָשַתְגְו יּועֲמְׁשִי אל םָאְו יל
 ס : יהָוהְי

 וּתְמׂשְו םיִתְׁשַפ ריז ל תיִנְקו ךולָה יֵלֵא ההְי רַמֲאזהּכי 13
 םֵׁשֲאְו הָוהְי רַבַדַּכ רֵֹזֲאָה-תֶא הָנְקָאְו ּוהֲאְבְת אל םִיּמַבּו ךיִגָתְמלע
 רָזָאָה-תֶא חק :רמאל תיִנַש יִלֲא הָוהְיְדרַבְד יֶהיַני פ :יָנְתָמ-לע
 קיָקְנִּב םָׁש ּוהנְמָטְו הָתְרּפ יֶּדְל םּוקו ְךינְתָמ" לע רֶׁשֲא יִתיִנָק רֶׁשֲאי
 ץַּקִמ יהְינ< :יתוא הָוהְי הו רֵׁשֲאַּכ תָרַּּב ּהָנְמְטָאָו לא 5 :עֶלָסַה
 רּוזָאָה-תֶא םָשָמ חקנ הָתְרֶּפ ל םּוק יא הָוהְי רמו םיִּבַר םיִמָי

 רֹוֲאָה-תֶא חקֶאְו רפָחֶאְו יהָתְרפ ךְלאְגז :םֶשּנְמֶטְל ףיִתיוצ רשא
 חָלְצִי 'אל 'רֹוזֲאָה תָחְׁשִנ הָּנַהְו 'הָּמַׁש ויּתְנמְטירְׁשַא םוקְּמַהְְִמ
 תיחְׁשַא הָכָּכ הָוהְי רָמָא הפ :רֹמאָל יִלֶא הָיהְי-רבְד יהי פ לכל
 וםיִנֲאַּמה יעָרָה הזה םֶעָה יי :בֶרֶה" םלשּורְי יןואְּג-תֶאְו הָדּוהְי ןוָאְּנ-תֶא
 םיִרָחַא םיִהְלֲא י יִרָחְא ּו ובלי 'םּבל תּוְררָשְּב םיִכְלְהַה יְֹבְּדתֶא עומשל
 יב :לכל חַלציאְל רֶׁשֲא הֶּזַה רוזֲאָּכ יהיו םֶהל תֹיחַּתְשִהלו םֶדְבע
 תיִּבדלָּבדתֶא יִלָא יִּתְקַּבְדַה ןֶּכ שיאדיִנְתְמ לא רֹוזַאָה קַּבְדִ רש
 בשל םֶעְלִ יל תֹנְהִל יהוהי-םִאְנֹי הָדּוהְי תב לּכ-תֶא לֵאָרְשִי
 -תֶא םהיֵלֲא ָתְרַמָאְו יי עמ אֶל תֶרֵאפתְלּו הָלָהְתִל

 -הֶּכ םָהיִלא ּתְרַמֲא לן אמ לָבְגלָכ ִּ עג אל עודוה הלא
 םיִכְלָמַה-'תֶא תַאּזַה ץֶרֲאָה יֵבׁשיילְּ-תֶא אָלַמִמ יֵנְנַה הוהְי רמָא
 -לָ "תֶאְו םיִאיִבְּנַהתֶאְ ינהל 3אָסָּכְ"לע דול" יֿםיִבְׁשיַה

 : .:םֶתיִחְשַהַמ םֶחְרַא אֶל סּוחֶא אלו לנה אל :הָוהְיְַאְ וחי
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17-77 JEREMIA 665 

 :רֵּבְד הָוהְו כ ּוהָּבְנִת"לַא ּוניזאֵהְו ָעְמַׁשי
 ְךׁשְחַי םֶרָטְּב דובֶּכ םֶכיַהְלִא הוהיִל ֹונְּתיֿפ

 ףשנ יִרָהְלַע םכילגר ּופְּגַנְתִי םֶרָמְבּו
 ָהּועְמַשת אָל םָאְויז :לָּפְרִעְל 'תיִשְ 'תומלַצל ּהָמָשְוי רואְל םתיּוקו
 'עמרת עמְדְו "הג יִגְּפִמ ."יׁשְפנהָּכְבִּת םיִרְּתְסִמְּב
 פ = :הָוהְי דע הָּבְׁשִנ כ הָעִמִד "יגיע ידו
 יובש ּוליֵּפְׁשַה הָביכנ למל רפא

 חָתֹּפ ןיאו ּורְגס בָגְגה רֶעט
 :םימולש תלה הל הָדּוהְי תַלְנֶה

 ןֹופְּצִמ םיִאְּבַה יאָר 'םָכיֵניֵע ייאׂשבס
 :ָךִּתְראָפִת ןאצ ךְלְְִּתַג ָדעֶה היא

 ךילָע ידָקְפִייִּ יְִמאָתְיהַמְי
 יִׁשאָרְל םיִפְלַא ּךיְלְע םֶתֹא ּתְדַמְל ּתַאְ
 :'הָדל תַׁשֲא ֹומָּ ךווחאְי םיִלָבֲח אֹוָלֲה

 הָלֶא יֵנֲאָרְק עּודִמ ְּךבָבְלְּב יִרְמאַת יִכְו
 :ְבקְע ּוסְמְחְנ .ךילוש ָלְננ ְךגֹוע בר

 ויָתֹרְּבְרַח רַמְנְו וע יִשּוכ ָפַהְיַהיי
 :ערה יָדַמְל ביטל ּולָכּות םָּתַא-ג

 :רְָדִמ חּוְרְל רֶבוע שָקְּ ציפוי
 הָוהְַאְנ יִּתַאַמ ךיּדִמתְנֶמ ּךְְרֹוג הז
 יִנָאְדםֶנְו :רקָשב יִחְטְבִּתַו יִתוא ּתַחַכָש רָשַא
 ָךִיִתולָהְצִמּו 'ךיפאְנ ד | :ךְנולקהַארנְו נפ" לעְךילּוׁש יּתְפׂשְח
 ךיצּוקש יִתיִאְר 'הָדָשְּב תֹועְבּנ-לע ךַתּונֶז 'יתַמְז
 ס דע יֵתָמ ייֵרֲחַא יִרהָטִת אָל 'םֶלָשּוְרִי ךל יוא

 15 6S לאו | 16 ** ₪5 dl (add, verbis 2 sequentibus simile) 6 םָׁש

>$V, sed 6 kai 60000 ; 6 lc 0 A (Kn) | 7° prtתֶוָמְלַצ | ל . 
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 666 הימרי 15—14,1

 :יתֹוְרָצַּבַה יֵרְבְּד"לַע ּוהיַמְרַי-לֶא הָוהְידרַבְד הָיָה רֶשֲאי 4
 :הָתָלָע יםלשורי תַחְוַצְוי ץִרֲאָל ורדק ּלְלְמֲא ךיֶרעׁשּו הָדּוהְי הָלְבֲא*
 םִיַמ ואצמ-יאל םיִבָג-לַע ּואָּב םִיַמְל 'םֶהיִרוַעַצ וחלש יחֶהיִרּדַאְו
 :*םשאר ּופָחְו ּומְלְכָהְ שבי םֶקיֵר 'םֶהיִלְכ ובש

 ץֶרָאְּב םָשג הָיְִאָל יִּכ יָת הָמָדאַה ירּובֲעב*
 :םֶשאר יּופָח םיִרְּכִא "ושְּב

 :אָשָד הָיְה"אְל יכ בָֹזעְו הָדְלָי הָרָשּב תָלא-םנ יב
 יםיִנַתּכ יֵחּר ּופאָש םיִפָשדלַע ּודְמַע םיִאְרַפּו

 :בָׂשֲע ןיאיּכ םָהֹיֵיֵע ּוְּ
 'ִךְמְש ןעמְל' הָשָע הָוהְי ּונָב ּונָע ּוניגֹוֲע"יטאל

 :ּונאָטַח 'ָּדְל ּוניִתְבּושמ ּובַרדיִּכ
 הָרְצ תַעְּב ועיִׁשֹומ ילֵאָרְׂשִי הָוקַמ

 :ןּולָל הָטְנ יַחַראָכו ץֶרָאְּב רגּכ הָיְהִת הַמָל
 עיִׁשוהְל לכוודאל < ירִָּבְְּכ 'םָהְדְנ שיִאָּכ יהיְהְת הָמְ 9

 פ גנתנת-לא אָרקנ ונילע משו הוה ּנבְרקְב הָתאְּ
 ּוכָשָח 'אָל םָהיֵלְנַר 'ַעּונָל ּובַהֶא 'ןִּכ הָּזַה םַעְל הוהְי רַמָאזהָּכפ
 רָמאיַוְיז :'םתאטח דפי םָנֹוֲע רכזי הָּתַע םֶצְר אָל הָוהיִנ
 יִנָניִא ּומָצָי יָּכי> :הָבּוטְל הָּנַה םַעָה"דעְּב לְלּפתַּת-לַא לא הָוהְי
 בערב בְרֲחַּב יִפ םצר יִנְניִא הָחְנָמּו הלע ולעו יִכְו םתְָר"לָא עמש
 לַמיִאיִבַָּה הָּגַה הוהָי ינרַא ו ּהָהֲא רמאָו :םָתֹוא .הָלְמ יִכְנָא רֶבְּדַבּ
 "תֶמָא םָלָש-יִּכ םֶכָל הָיַהְיאל בַעְרְו ברח ואְרְתְדאל יחָהְל םיִרָמא
 םיִאיִבְּנַה רקש ולא הֶוהְי רָמאיַו פ הזה םוקֶמּב ים ןֶּתֶא
 ןוזַח םֶהיֵלֵא יִּתְרּבְד אָלְו םיִתיִוצ אָלְו םיִּתְחַלְש אָל יִמְָשִּב םיִאְּבִ
 ןֵכְלַיפ ם וכל םָאּכנְהִמ הָּמָה םָּבִל יֵתוָמְרַתְו ללא ים רקש

vs re 5 3% 6 6( |ופחו 3 |  dl cf s | * 16 27MSS SE83  . 
 6 ** nonn MSS חּורדופאש || * >6 | 7 * >6 | * 6 ְְּנעַמְל ּונָל | < 16 6ְּךיִנָפְל
 יכ | 8 ins c r3MSS 66 הוהי || * 6F* kai 0/):(066 ‘A ותעּושתו? | <
 חְרְוָאכּו | 9 == 6 הָיְהַתַה | * 1 6 66 םּדְרַנ | * 6 רֶבָנָּכ םָא | % 66 -לַא
 | ּונָשְנִת | נס * >665; dl | * 1 6 66 יִנָל (= עיִנָהְל) | < 1 6 669 אלו |
 44 >66 | 13 * >6 | * 6 0 ? רמאל) מאו םיְִּבִנ םָהיֵאָבְנ | < >6 | %% קזס 1

rhc rhc kai, sed add | 14 *133,6 || *<6; 6+ 6ח\  cf6 653 מאו םולָש . 

 6  ליִלָאְו א לּולָאְו || * 1 6 0 תיִמ-- א nin— || © 8 et nonn MSS םֶהְל



1-2 JEREMIA 667 

 םיִּתְחַלְׁש"אְל ינו "יִמָשָּב םיִאְּבִנַה 'םיִאָבְנַההלַע הָוהְי רָמָא"הּכ
 מתי בָעְרֶבּו יבְרֲחּב תאוה ץֶרָאְּב הָיָהְי אל בֶעָרְו ברֲח םיִרְמָא הָּמַהְו
 םיִכְלְׁשִמ 'ּוְוָהְי םֶהָל םיִאְּבִג הָמֵה"רֶׁשִא םַעָהְוי :'הָּמַהָה םיִאיִבְּגַה
 'הָמַה הָּמַהְל לֵּבְקְמ ןיַאְו 'בָרְתַהְו בֵעָרָהויגְּפִמ םֶלְשּוְִי תוצוחְּב
 :םָתְעָר-תֶא םָהיֵלע יִּתְכפָׁשְו םֶהיִתְנְבּו םֶהיִנְבּו םֶהיִשְנ

 הוה רָבְּדַהתֶא םֶהיֵלֲא תְרַמָאְו יז
 הָניֲמְדִּת"לאָו 'םֲמֹויְו הָלָיַֹי הָעְמִּד ייניע הָנְדּתי
 :רָאְמ הָלְחַנ יהָּכַמ ימַעְדתַּב "תַלּותְּב הָרְּבְׁשִנ לוד רֶבָ יִּכ
 בֶרָחְדיִלְלַח ּהָּגַהְו הֶּדָשַה יתאים

 בַעְר יִאּולַחת הָגִהְו ריִעָה יִתאָּב םִאְו

 עדי אלו ֶרָאלֶא ֲֵחְס ןהכימנ יביט יכ
 ְׁשְפַנ הָלֲעג "וצבאי הָדּוהְיתֶא ָתְסַאָמ סאָמַה

 בוט ןיִאְו םּולְׁשְל הוק אָּפְרמ ּונָל ןיִאְו ּונְתיִּכַה עּודמ
 :הָתְעְב הֵּגַהְו אָּפְרַמ "תַעָלּו

 :ּךָל ּונאָטִח יִּכ ּוניתובא ןוע ונעְׁשְר הֹוהְי ּונָעָדְי>ס

 ְךֶרֹובְכ אָּפִּכ יֵלָּבנְּת-לַא ְּךֶמש ן ןעמל אתא
 :ּונָתַא ָּךְתיִרַּב רפת לֶא רכְז

 םיבבר ּונְּתִי םיַמְׁשַה"מִאְ 'םיִמָשְנַמ םיוגה לכה שיה =

 ס ו

 ישפנ ןיִא יִנָּפְל לֵאּומְׁשּו השמ דמעידםִא יִלֶא הָוהְי רָמאיַני 5
 הָנֲא יִלַא ּורְמאַידיִּכ הָיָהְו זּואֵצְיְו "יִנָּפלַעַמ חלש "הזה םעֶה"לָאי
 הוהְי רַמָאדהַּכ םֶהיִלֲא ָּתְרַמָאְו אָצַנ

 בֶרָחַל בֶרָחַל רַשַאְ תו תו רֶׁשֲא
 :יִבָשל יִבָשל רָשאו בערל בערל רשאו

 ד דוז

  Amoםיִאְבְּנַה, 18 |? 6+רקש, 4 6 | < 6 6צ 00060 עס0600 + 6 * 15

8avodvrai= 1648 || 5 <6 | 16 * 6 ₪ ּויָהְו | ל 6 68 'חה trsp ante רה 5 

 000 Vudv; 1 6 2)ןג ** 6 re lea em 006רָבְּדַהְו 6( 12 | 5 >6 || דל + 3

 םֶכיִניִע 'ת || = 1? הלילו םמוי ₪ 63 || < >6 || % >8*6) ; קזפ 6 || * 6 'מּ
18 lc mlt MSS 69 אל | rg ** 6 ןויצִמו || * 1 6 47MSS 6 ny? | arf 
xéracov )6* + ba) || ל 34155 36 לֶאְו 6 רֵּנַאִת-לַא? | 22 * קזפ" 16 64 

 םֶהיִלַא  | Cp 15, 1 ** 6הוהי + (verizwv) | = >6, prb add | > 65םיִשְגַמ
 ) | = <6%)8ל + 1 6 30 םֶחְלָש (53* הָוַה םָעָהדתֶא חַלָש)

43* 



 668 הימרי 13—15,3

 -תֶאְו לק בֶרָחַה-תֶא הוהְי-םִאְנ תֹוחָּפְׁשִמ עּבְרַא םֶהיֵלֲע ירק

 :הוקזחידב השנמ לגב ץראה -תוָבְלְמַמ לכל יהענזל םיִּתַתְנּו

 :םֶלָשּוריִּב הׂשְע"רֶׁשא 'לע הוה למ
 כ דוני 4 םלֶשּורי ךיִלָע לָמֶחְודיִמ כ

 :ּךָל םֶלָשְל 'לֶאָשִל רּוסָי יִמּו
 יִכְלִּת רוָחֶא הָוהְידםֶאְנ יִתא ְּתְשָטְנ ָּתֶא

 :"םַחָּנַה יִתיאְלְ ךתיִחְשַאְו יּילע יִדידתֶא טָאְו

 ץֵרָאָה "יִרעָשְּב הָרְזִמְּב רזא
 :ובש אול' יםֶהיִכְרּדִמ יִמַעְתֶא "יִּתְדַבֲא ייִתְלִּבַש
 'םיִמַי לּוָחְמ "ותּונְמְלַא יילּומְצְע

 יםָרֲהָצַּב ידדׂש | 'רּוחְּב יםא"לע* 'םֶהָל יִתאֵבַה
 ס | "תלָהְבּו ריע םאָתּפ יִהיִלָע יִּתְלַּפַה
 ּהָשפנ הָחְפָנ הָעְבָשַה תָדי הָלְלַמָאפ

 הָרפֲחְו הֶׁשּוְּב םַמוי דָעָּב הָׁשְמַׁש "האב
 :IR יהָוהְיימַאְג' םֵהיֵבְיֲא נפל תא ברחל םִתיִרֲאׁשּו
 ץֶרָאָה-לֶכל " ךודמ ׁשיִאְוי ביר שיא יתר 'יִּכ 'ימָא ילדו

 :ףינוללקמ 'הָלּ יבוש נ"אלְו יתישנ- אל
 תַעָּב ב ו יבוטל יְתורש אלא הֶוהְי "רַמָאיי
 ןֹופְצִמ* לזר וְלְזְרּב יִׁעֹריֲהִ :יבִיאָה-יתֶא 'הָרְצ תַעְבּו "הַעְר
 ךיִתואטח"ילָכְב יריַחְמְב אל ןַּתָא ובל ךיִתרַצִאְו ךליִח יי :'תֶשַחְּו

 4 516 % העוול 0 הָוֲעַוְל | * 355 630 + דלָּכ | 5 * ₪4 616 68 |" >68*|
 6 * קזט 61 6 6** || = 69 םַחָּנַא דוע אלו? ₪ 3 | 7 * 36 יֵרֲעְּב | * 62יִמע|
 < 6 ֹולָּכְׁש ; 1 קזפ ּולְּבָש | %1 קז 6 6 ּודְּבָא | * 6 מ | 1 >6 | 8 *יל >68 |

)dttogr) |ל וָת-- |6636םת--| 0 םִיַה |> 6 םהילע (8+ 1) || == 812  
 ' 68438 םירוחב (= םירוצ? prb crrp‘ )? cf | $1 ₪ 6 6 דש | * 1 ? םיִלְבָחְו |
 :1 קזמ 6 255 36 םהילע | *1 6 68 הָלָהְבּו | 9 :* 0 אָּב 6 א הָאְּב |

add?שיא |  al4 68 ןודמג, MSS6 ימ | = 1 6  * || bb <6 | r0.° 66 DN 
 6994 'ָה"לכְּב | < 6 6\ףס(צ pe 00566 | ' Q לכ, |םֶלְ | SK ינו--, 93155 0

crrp; ipsi MSSיִנּולְלְקי || זז * 66 ןַמָא | < 6 ינדא? | ©  elו ינוללק ץ prbיגל;  
 aub: al ך(ֹורש צו 'ש, ג! ףינְתיִרש, גו ך(י)תוראש, גו ְךְתיִרֲאׁש 0 4 'גשע

avriv || 3 >6? | * 66 א0ד6ט0טץ6עדשצ  ,)$ (cfךיתיראש  vel5 טח6100\6מ6)  cf 

 םֶתַעְר | *6 םֶתָרָצ + הָבֹוטְל | < 6 לֶא | * 3 + ןופְצַמ; פק (?)'צמ ביאה תא
 pסst ףְב | ז2 * ca romsS 0"95*6 עַדיַה 6°“ עַדְניַה | ל >68 | = 'צמ <5

 cf) 1°(; 6 תַשחְנ ?ey | 13 = 17,3 | * 81 6 63 17,3[6| ל >3; 18+6 6 ריחמ.



1 3 JEREMIA 669 

 שָאדיִּכ תְעָבָי אֶל 'ץֶרָאְּב יִּדיִביֵא-תֶא "יּתְרַבַעַהְו < :"יִלּובָּנְדלֶכְבּו
 ספ דקות "םֶכיִלִע יִּפַאְב הָחְדְק

 יּתְעְדָי הָתַא
 יִפְרְרַמ "יל םֶקָּגַהְו יִנלֶֶפּו יִנָרְכֶז הוהְי
 :הָפְרֶח ךיִלָע 'יִתַאְׂש עו "יִנְחְקִּת "פא ְךְרֲאְל"לַא

 ןוָשָשְל יל 'ִּךיִרָבַד יִהְינ 'םלְכַאָו ְךיִרְבָד 'וְצְמִנ
 :תּואְבַצ יִהְלֶא' הָנהְי יִלָע ְךִמש  אָרְקַניִּכ יִבְבְל תֶחְמְשְלּ

 ֶָרָי יֵנְפִמ "זֶלָעָאְו םיִקחשְמדדוסְב יִּתְבָשְיאָלַּל
 :'יִנָתַאַלַמ םַעָזייִּכ יִּתְבַשְי ךֶדָּ

 'אָפְרִה הָנֲאמֹי הָשּונַא יִתְּכַמּו 'חצנ יִבָאְכ הָיָה הָסָלי*
 IF cae D :ּונָמָאְג אל יםימ בֹוכֲא "מכ יל 'הָיְהַת ויה

 הוהְי רָמֲאהּכ ןֵכְלי
 דמַעַת יינָפְל ְּךְביִׁשֲאָו יבִּׁשְתיםֲא
 היְהִת יָפְּכ לָלּוזַמ רֶקָי איצותדםַאְו
 :םָהיֵלֲא בּוׁשְת"אְל הָּתַאְו ְּךיֶלֲא הָּמַה 'ּובָשְי

 הָרּוצְּב תֶשחְנ תמּוחְל הֶּזַה םֶעָל ְּךיִּתַתְנּו>>

 תעיִׁשֹוהְל יגא ְּךְתִאיִכ ל ּולְכּנ"אלְוְךיֵלֲא ּומֲחְלִנְו
 :'הָוהְי"םֲאְג ָּיִעַהְלּ

 פ | :םיִציִרָע ףּכִמ ךיִתְדְפּו םיִעָר מ ְּךֶתְלצַהְו
  6:ירמאל יִלֲא הָנהְידרַבְד יקי

 םיגְב' ףל "ּוהְיְאלְו 'הָׁשֲא יל חְקַתראְלי
 הֶוהְי רָמָאו הָכיִּבּי :הָּזַה םּוקָמַּב "תונָבּו
 הֶּזַה םוקֶמַּב םיִדּולִיַה תֹונְּבַה"לַעֶו םיִנְּבַה"לַע

13 516 2MSS Vrs לכְב cf 17,3 | % 41MSS ךָלּובְג | 14= 17,428 | * Or 
27MSS --יִּתְר cf 6; 1 6 8MSS 663 TNT— = 17.4 | ° 6 א0א\ָש )<3%9( % 
6000016 gov || > mlt MSS Vrs+ רשא cf 17,4 | 3 1 6 nonn 5 םֶלּועדדְע = 

  | > <6%6 | 1 4ל 66 יֵנָקַנְ; 1 + יִנָמְקִנְו | 5 66 ףַא | 66> ** 15 | 17,4
  add cfמrק( יִתאָׂשְנ יִּכ | 16 *1 ? 6 6 יִצַאְנְמ; 3 יִּתְרַמָש 6 יתעמש | * 6 םֶלַּכ

Ez 2,8sqq) | 51 6 0 28MSS vss ףךבד |“ al, 6 6 || 17 * 6S זּפֶחֶאָו vel 
 (יִבָאְכַמ) א0ד10000ש  cf 611 | 18 ** 6 01 Aurobvrés peדִרָחֶאְו | * 6 יִתאָלָמ

 סט (יִנָּוחְצִנְ) ; 1 קזפ םיִמָצַע יִבאָכַמ 6 3 | = 6 אָפְרַא (ןָאַמ) ןיַאָמ ; קזפ ivס
  | * <6 | 5(הָתיָה היָה) | % 1 כז< 6 663 יִמָּכ  cf 6[הָוָחִיָה 5 << | 804
ft יִלָא | * 639 יֵנָפְלּו | < 63 ּובָשְו | 20 = <6 | 21 <5 | Cp 16, 169, 

 sed cf 2° | 2 * >63%9 | * 63% + לארשי יהלא הוהי םאנ | < 6 ָיְהִי |
 4< 6 תַבּו ןֶּב



 70 הימרי 1-5

 :תאְּוַהְץֶרָאְּב םֶתוא םיִדלֹומַה םָתֹובֲא-לַעְו םֶתּוא תְָֹליַה םֶתַמאלַעְו
 ּרָבָק אָלְו ּודָפַסִ אל ּותָמי םיִאלֲחַ ייֵתֹּומְמּ

 לכי בעֶרָבּו בֶרְתַבּו ּויָהְי הַמְדֲאָה ינּפ"לע ןַמָלְל
 ס | לֶרֶאָה תַמָהְבְּ 'םיִמָשַה .ףועל ילכאמל םֶתָלְבנ הָתְיָהְו

 הָּיהְי רַמָאו הָכ"יָּכפ
 םֵהָל דֹנָּתלַאְו דֹוּפְסִל לת לֶאְו "ַחזְרַמ תב אובָּתלַא

 -תֶאְו דָסֲחַה-תֶא הָוהְיְדֶאְנ ּהּזַה םַעָה תֶאַמ ימולָשתֶא יִּתְפַסַאדיִּ
 ורבי אָל תאזַה ץֶרָאְּב םיִּגַטְקּו םיִלדְג ּותַמּוé :'םיִמָחְרֶה

 :יםהְל חרק אָלְו ידִַנְתִי אָלְו םָּהְל ּודפְסי"'אְְ
 תמ- . יומחנל ילבַא-לע 'םהל יופיו
 :ֹומֲאדלַעְו ויבָא-לע םיַמּוחְנַּת סּוּכ יםָתֹוא וקשידאלו
 = = | :תּותְׁשלְ לכָאל "םתא תבל אובַתְאְל התׁשסיתיבע

 ?םָכיִמיִבּ םכיניעל הָּנַה םֹוקַמַה ןמ תיַבְׁשַמ ינָנה
 :הָלּ לוקו ןְתָח לוק הָּמִמִש לק ןושֶש לוק

 ףךילא ּוְרָמָאְו הָלֶאָה םיִרְבְּרַה"לְּכ תֶא הָּזַה םָעָל דיִּנַת יִּכ הָיְהְוי
 ּוננֹוע יהַמּו תאזַה יהֶלּודְגַה הָעְרֶה ל תֶא ניל הָוהְי רֵּבְד המ-לע
 לע םָהיֵלֲ תְרמָאְו יי :ּניהלַא הול ונאָטְח רֶׁשֲא ּונָתאָטַח הַמּו

 תאזה ץֶֶַ לעמ םָכְתֶא a :יִלֶא עמש יִתְלַבל ערה יובל
 -תֶא םֵׁש-םָּתְדבעַו םכיִתֹבֲאו םֶּתִא םָּתְעַרְי אל רֶׁשֲא ץֶרָאָה" לע
 ס :הָניִנֲח םֶכָל "ןתֶאה אל רֶׁשֲא יהלי םַמֹוֹ" םיִרֶחַא םיָהֹלֲא
 רַשַא הוהיייַח דוע רֿמָאוהאלְ הָוהְי-םֲאְנ םיִאְּב םיִמָיְדהְּגַה ןכל+
 הלה רֶׁשֲא הֶוהְייַחְדסַא יִּכ5 :םִיָרצִמ ץֶרָאמ לַאָרְׂשִי ינְּב"תֶא הָלֲעָה

6A +6א (3% 65 = ₪) | 5 A<4 * 6 תֹומְּב 3 תומ | 5 65 אלו | =  
 יהי | 5 * >6 | 6 םָתרָמְּב e> 0}agov( 00ז₪ש) | = <6 | 6 °° <68° |

 ל 6 יי | < 1 6 6236 ודדנתי | 41 ץמ וחרקי | < >6, 41 | 7 * 6 םֶרֶפִי |
 5 1 prb 6 2/155* 6 םֶחָל | < 6 םֶלְבָאְּב 1 ft לָבָאלְע | 60 םֶחַנְל 0

lc nonn MSS Vrs Dת |g * >6 |8 | 5 6 ותוא | 8 * 6 תיִבְּב | 5  cfםָמְחַנְל  

 5 אג םֶכיִמיִּב | זס * >6 | "1 6 630 הָמ | ז2 * >6 | ל 6 םֶכְּבְל )8 דוּבְלְ |
 13 = 6 prb dl | * 6 ּונְתִי | 14 66 ּורָמאי 6 7.



1-5 JEREMIA 671 

 הָמַׁש 'םָחיִּדַה רֶׁשֲא תֹוצְרַאָה לֹּכַמּו ןֹופְצ ץֶרָאַמ לֵאָרְשִי נְּביתָא
 חלש יִנָנַה'5 ם  :םֶתובַאל יִּתַתְנ רֶׁשֲא םֶתָמְדַא-לַע יםיִתֹבְׁשֲהַו
 'םיליצ םיִּברְל חלָשֶא ןכייַרֲחָאְו םּונידְו הָוהְי-םִאְנ םיִבר 'םיגודל
 ונע יָּכז :םיִעָלּסַה יִקיִקְנִמּו הָעְבְג"לָּ לעמו רַה-לָּ לעֶמ םּודָצְו
 :יניע .דָנִּמ םֶנוע ןּפְצִנאָלְו יִנָּפלַמ ּורִּתְסנ אלי םָהיכְרּדלָּכדלע
 יִצְרַאדתֶא םֶלְלַ לע םַּתאָטַחְו םָנֹו הָנְׁשִמ הָנֹוׁשאָר יּתְמלְשְו

 פ = :יִתְלֲחניתֶא ואל םהיִתַבעּותְו םָהיֵּוקׁש תֶלכנְּב
 'הָרְצ םִוְְּב יִסּונָמּו יִעָמּו יִנָע 'הָוהְיופ

 ורָמאָיַו ץֶרֶאיִסְפַאְמ ּואבְי םָיוג יל
 :ליעומ םֶּבְןיִאְו לְבָה ּוניֵתֹובֲא ּוֵלֲחְנ 'רקָש-ךא"

 :םיִהלֲא אֶל הָמָהְו םיִהלֶא םֶדֶא ול"הָׂשעיֲה
 םעידוא" תאזה 'םַעּפּב םֶעיִדֹוִמ יִנָנַה ןֵכָלי

 ס  :הֶוהְי יִמָשיִּכ ּוַעְדַיְו יִתְּוְבְג"'תֶאְו יָדָיתֶא

 לֶזְרב טַעְּב הָבּותְּכ הָדּוהְי תאָטַחיל
 םֶּבל חול לע הָשּורח ריִמָש ןְרפְצִּב

 -לע םֶהיֵרׁשאו יםתוחְּבִזמ הי רכזי :'םכיִתותְזמ יתֹנְרקְלו
 ְיָתּרְצִאלָכ יְֵליֵח יהָדָשִּביִרְרֲה' :'תֹוָהבְּגַה תֹוִעְבּג 'לַע נער ץע'
 :ִךיִלּובְּנְדלָכְּבי תאַטַחּב ִּדיִתְֹּב ןַּתֶא זבל

 ְֶל יּתְתָנ רֶׁשֹא ְּךְתָלֲחּנִמ יִדְבּו הָּתְטַמָׁשְויּ
 ְתְעָדְיאָל רֶׁשֲא ץֶרָאַּב ְּךיִבְיֵא-תֶא יִּדיִּתְדבעֶהְו

 ס = :'דקת םלוע-רע יִפאּב יםּתְְַק שאי
 יהוהְי רֶמָאו הָּכ5

 15 * 63 n3 6) 23,8 | Plc nonn MSS 9 םיִּתְחַּרִה cf 238; 6 ּוחְּרַנ |

dl | 5 1 6 3ל  cf 238 | 16 *1 6 Q Dְדַינִי, sed prb6 6 םיִּתְבָשהְו  prb5 1  
sine ast); prb dl ].קזל ל 41 | 17 = >6* | 18 <6 (3%  sedםיבר םידיצל,  

2r * 1 6 643 ny |19 * 6** + הָּתַא | ? 6 תַעְר | << 66 ₪6 ש6טפף ||  

 = קזמ 1 6 6 'נ"תֶא םעיִדֹואְו יִדָיתֶא | Cp 17,146 | 38 קלע |
 b 1c ca 1703155 0369 םהית-- (םֶת--) | 2 == >3; זז קז 'בזמ 1 םָתֹובּצַמ |
 > nonn MSS + "לכ 3 דלָּכ NOR || ca goMSS 06 by}, prbl 6 8 דלָּכ"לעְ|

c ca 240MSS3| םיִאְׂשִנ םיִרָהְו | * 348. 435 = 15,13. 14 || 51 =lprb13 ‘ 
ca37) לכ, MSSזבל  et trsp ante15,13 | %>3 | 8 'בגזב]  cf038 דלכו  
 1500155 ףלוב) | 4 1 ְְדָי שו; 0 ְּךֶּדַבְל ָתטַמְׁשִנְו 8 ְךיִּתמַמִׁשּו | ל 03%

davaBipdow 66, os א sed cf 15,14 AA | 5 6 הָחְדָק ל ּתִחַדָק | 
d Or דקית | [ ss 



 { 672 הימרי 17,6--9

 וערַז רָשְּב םֵׂשְו םֶנֶאְּב תַעְבי רֶׁשֲא רָבָּנַה רּורֶא
 :וָּבל רּוָסָי הָוהְיְְִמּו
 בוט אוָבְייִּכ הָאְרִי יאְלְו הָבְרעב רֶערעְּכ הֶיָהְו

 ס  :בָׁשַת אָלְו הָחַלִמ ץֶרֶא רָּבְדַּמַּב 'םיררח ןֵכָׁשְו
 :ֹוחַׁטְבִמ הָוהְי הָיָהְו הָוהיּב חַמְבִי רֶׁשֲא רֶבּגַה וב
 יוישרש חלשי לכוידלעו םימדלע לּותָשיץֶעְ הָיָה

 ןֵגעַר ּוהָלָע הָיָהְו םח אָבְניְּכ יאָר יֵאָלְ
 :יִרָּפ תושעמ שיִמָי אלו גָאְדִ אל תרַצַּב 'תנְׁשבּו

 :הנעדי מ אּוה שנָאְ למ בֶלַה בקע
 תיל ןחב בל רקח הָוהְי יָנַאזס

 ס :ויללעמ רַב וכך שיאל 'תַתְלְו
 טַּפְׁשִמְב אל רֶׁשֲעְי הָשַע דל אָלְו ר רֶגָד יאָרק

 ;לָבְנ הָיִהְי ֹותיִרֲחאָבּו ּונבְזִעי 'וָמָי יִצחְּב

 | :ּונָשְּדְקִמ 'םוקָמ ןושארמ' יםֹוָרָמ דובְכ אַ
 | שבי יִבְעְדלּכ | הוהְי לאָרָשַי הָוקִמי

 פ  :'הָנהְידתֶא םייחד'םיַמ רֹוָקָמ ּוָבְזַע יּכ ובת ץֶרָאְּב ייַרּוסְי
 :הָּתֶא יִתְלְהת יִּכ הָעַשּואְו ינעיׁשֹוה אֿפְרֲאְו הָוהְי יִנֲאָפְריצ
 :אנ"אֹובְי הָוהְיְדרַבְד היַא יִלֶא םיִרָמְא הָמָהדהָּגַה5
 ךיִרחֶא "הערמ ו ייִתְצַאאל ינָאָר 6

 ָתְעְדָי הָּתַא יִתִיּואְתַה אל שּונָא םויְו

 :הָיָה ּףיְנָּפ חַבְג יִתְפִש אָצומ
 :הָעְר םוְַּב הָּתַאיִסֲחִמ הָתִחְמל יִלְהיָהְתִלַ
 יָא הָּתַחאְלאְו הָּמַה ּותָחַי .יִנָא הָׁשֵבֲא-לַאְו יִפְדְר ושָבַי

 ספ  םְֶבָש ןוְרְּבַש 'ִהָנָשִמּו הָעָר םוָי םֶהיֵלע 'איִבְה
 צב ּואָבָי רֶׁשֲא 'םָעְיִנְּב רעשַּב תְרמעְו ְךֵלָה יֵלֲא הָוהְי רַמָאדהֶכיפ
 6 * 66 אל | * ;nonn MSS DTN), Vrs dub 6 6צ aAiuoic $ םירזחְב ||

 < Vrs ץראָב || 7 גו ֹוחָטבמ || 8 * 6 ושרש || * 66 אל | <1 6 א68 ג] אָרָי
 04 הָאְרִי | ו >68 | 9 * 4? | * 6 יִמּ | זס * 1 6 64MSS Vrs ןַחב ||
 91 6 53MSS Vrs תל cf 32,19 || 5 16 Q ca 130MSS טמפ וויָב-- KX וּכְרַדְּכ |
 lc ca 801155 Vrs ') cf 32,19 || rr“ * 6 אָרְק | ל 66 אל ורְׁשע 36 אל רשע |

Q mltאָרַמ | 13 * ' dlקסטטפ  vel0 ֹויָמְי | 12 * 66 םֶרּומ | = >6; 1? ונשדקמ םזרמ  > 
 MSS יוס 8+1 TVD} )0 recedentes a te) cf 36 6 ךיְרְרּוסְו | b[כ ּותַרָּכִי (אַמ) |

 i © >6 || © prb add | 14 1? יִּתְלַחּות || 15 >6 || 16 * ?crrp || * ? 66 ףררמ (?'רמ)

 ;(AES הָעְרמ(ב) | :7 >6*(% | :81איַבָה | *1הנ-- | ז9 *>6 | ל 0 םעָה 69 מש



17 0-8 JEREMIA 673 

 םֶהְלַא ּתְרַמָאְו=פ :םָלָׁשוְרְי ירעש לָכָבּו וב ּואְצִי רֶׁשֲאְו הָדּוהְי יִכְלַמ
 םלֶשּורי יִבָשְי לָכְו הָדּוהְילְכְ הֶדּוהְי יכלמ היהְי"רַבְד ּועֲמְׁש
 םֶכיִתֹוׁשְפנְב ּורֲמְׁשִה הוהְי רַמֲא הַכיי ם ::הָלֲאָה םיִרָעְׁשַּב םיִאְּבַה
 -יאָלְ> :םָלָׁשורי יִרעְׁשְּב םֶתאַבָהְו תָּבִׁשַה םויְּב אָשַמ ואְשָתלַאְ
 ושעת אָל הָכאָלַמ לכו תֵּבִׁשַה םִיְּב םֶכיִּתָּבִמ אָשַמ ּואיצות
 ּועְמָׁש אָלְו= :םֶכיֵתֹובֲא"תֶא יִתיוצ רֶׁשֲַּכ תַּבׁשַה םויתֶא 'םָּתְשִקְ
 תַחָק תבל 'עמוש יּתְלְבְל יםֶפְרָעְ-תֶא ּושקיו םָנְזָאתֶא ּוטָה אָלְו

 איִבָהי ִתְלְבְל הֶנהְיְָאְנ ללא ןּעְמְשִּת 'עמָשדמא הָיָה  :רָמּומ
 תָּבְׁשַה םּונתֶא ׁשּדקְלּו תָּבַשַה םיְּב תאָּזַה ריִעָה יִרְעָשְּב אָשִמ
 !םיִכָלְמ תאּזַה ריִעָה יִרָעָשְב ּואָבּו5 :הָכאָלְמ"לְּכ 'הָּבתּושע יִּתְלבְל
 םֶהיֵרְׂשְו הָמַה םיִסּוּפַבּו בֶכְרֶּבייִכְכְ דֹוד אָפְּכילַע םיִבְׁשִי םיִרָשָו
 ואָבּו5 :םֶלּעָל תאָּזַהיריִעָה הָבְשְיְו םֶלָשּוְי יבְׁשְיְו הָדּוהְי שיא
 רֶהָהְִמּ הָלפֶשַהְִמּ ןמְנַּב ץֶרָאַמּו םלָשּורִי תּוביִבָּסִמּו הָדּוהְידיִרָעַמ
 תיִּב הָדֹות יֵאָבְמּו הָנֹובְלּו הָחְנִמּו חַבַזְו הלע םיִאְבִמ בֶנָגַהְִּו
 תַאׂש ויִּתלבְלּו תָּבָשַָה םויתָא שרקל יִלֲא ּועָמָשְת אל- םִאְוז :הָיהְי

 הָלְכָאְו ָהיִרְטְשּב שא יתצהְ תָבַשַה וב םלָשּורי יִרָעְשְב אָבּ אָשַמ
 ס הָּבְכִת אָלְו םֶלְשּוְִי תִנָמְרַ

 םּוק :רָמאָל הָוהְי תֶאַמ ּוהָיְמְרִילֶא הָיָה רֶׁשֲא רָבָּדַהי 8
 ירָצויַה תיַּב דָרָאְוי :יִרָבְּדתֶא יִּדעיִמְׁשַא 'הָמשְו רצֹויַה תיִּב תְדַריְו
 השע אּוה רֶׁשֲא יִלָּבַה תַחְׁשִנְוצ :םִיָנְבָאָה- לע הָכאָלַמ הֶׂשע הגה

 יגיב רֶׁשָי רׁשֲאכ רח יִלְּכ הׂשעיְו בָשָנ ירצה יי 'רמֲחּכ
 הֶּזַה רַצֹויַכַה5 :רומאָל יִלֶא הָנהְידרַבְד יה ס :יתוׂשעל "רָצויַה
 ידיְּב רֶמַֹכ הגה יהְוהְי-םָאְנ* לֵאָרְׂשִי תיִּב םָכָל תושעל לכוא- אל
 הָבְלְממ לַעְו יוָג-לַע רַּבַא "ענר :לַארׂשִי תב דב םָּתַאהּב רַצויַה
 יִּתְרּבְּד רָשַא" יתָעְרַמ אּוהַה יוּגַה בָשְו :דיִבָאהְלְּו יץותְנָלְו ׁשֹותנַל

 20 ;6A< 3% = 4 | 2ז 6 ּואָצִּת לֵאְו | 22 1 ₪ לאו ; 6 ןומ | * 6 ושְדק?|
 23 * 64+ םֶהיֵתֹובֲאַמ | יס עומש | 6 66 יֵלֲא עומש; א עמו | 24 * ש
 >6 | ל 0 13 sed prb dlc 6 | 25 °° add || 26 1 Di 6 33,זז | 27 6
 םִא הָיָהְו | Cp 18, 2 *1 6 669 םָׁשְו | * 660 עַמשִּת | 3 * 5+ הוה רֶַבְִּכ |
 b #. 6 0 אוה" הָּנַהְו א ּוהָּנִהְו | 4 * 3 'רַמחַה יִלָּכ | * dl 6 663%3 (mlt MSS ב |
 = 1 6 669 ויְדיב | 6 60 ויניִעְּב je <3 | 6 ** >6 | * >68 (רצויה 'חְכ)

  )?( 8 ef tantum si 8ח6ק | -% <66, prb dl || 7 * 6 06יִדיִּב | 3 יִדיָּב 3
 עַגָר םָא | * >693%; 3 = 4 + םִורֲהַלְו cf גס | 8 * 6 וָתְעְרִילָּכִמ | יו

= 3°( 603 6 
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 עגָרו סם :ֹול תֹוׂשֲעל יִּתְבַשָח רֶׁשֲא הָעְרֲה-לע יִּתְמַחְנְו 'ויָלֲע
 יַניֵעְּב יהֹעַרָה הֵׂשֲעו :עטנלו תונבל הכְלְמַמ- לַעְו וג לע רָּבַדַא
 ביִטיַהְל יִּתְרַמֶא רשָא הָבּוּטַה- לע יִּתְמַחְנו יקב עמש יִּתְלְבְל
 םלׁשור יִבָשוי-'לַעו הָדּוהְיְישיַאלֶא יאָנדרַמָא הָּתַעְוִיי ם :'ותוא
 םכילע בשח הָעְר םֶכיְלע רצוי יִכנָא הָּגַה *הָוהְי רַמָא הָּכ רמאל
 :םָכיֵלְלעמ' םֶכיֵכְרֹד' ּוביִטיַהְו הָערָה וָּכְרִּדִמ שיא אָנ ובּוש הָבְׁשֲחַמ
 עֶרֶה"וּבְל תּוָרֹרׁש שיִאַו ָךלַנ ֹוניֵתּובְׁשֲחַמ יֵרֲחֶאְיּכ שָאונ ּוְרָמֲאְוי
 פ :הָשַענ

 הָלְאְּכ עָמָש ימ  םווגּב אָנלַאׁש הָוהְי רַמָא הָּפ ןֵכְלי
 :לֶאְרְשְו תֶלּותְּב דאָמ הָתְׂשֲע תרְרעש
 גבל גש ייִדָש רּוָפמ בעיה

 :םיִלְזֹונ םיִרָק 'םיִרָז םיִמ' 'ּושְתַניםִא
 ורטקי אושל יִמַע יִנָחְכַשדיִב 5

 םֶלֹוע "יִליִבְש םֶהיִבְרדְּב יּולָשְכיו

 :הָלּולָס אל ירד תֹוביִתָג תָכָלְ
 םֶכֹוע תָקּורָש .הַמִׁשְל םֶצְרִא ושל

 :ושארּב דיִנְיְו םשו ָהיֶלָע רבוע לכ
 יבוא גֶפל  םָציפא םיִדְקַחּורְּכי

 ס  :םָדֵא יםוְיְּב "םֶאְרֶא 'םיִנָּפדאָלְו ףֶרָע"
 הרות דבאתהאָל יִּכ "תובָשחמ הימרי-לע יהָבָשַחְנְו וכל ורמי
 איִבָּנִמ רַבָדְו םֶכָחַמ ּהָצַעְו ןַהֹּכִמ

 :וירבְּדלכ"לֶא הָביִׁשְמניילַאָו ושב הנו וכל
 :יָבירְי לֹוקְל עֶמְׁשּו יָכֲא הָנהְי הָביׁשְקַהיִפ
 :םָהַמ) | ָׁשְפנְל הָחּוש ּורְכדיִּכ הָעָר הָבֹוט"תַחָּת םִנָׁשיֲהי

 ךְתָמֲח"תֶא ביִשְהְל הָבֹוט םֶהיֵלֲע רֵּבדְל ּךיִנפִל יֵדְמערָכְז
 9 63 cf7°| ro *16 0 ערֶה א הֶעְרֶה | ** 36 ול 'טיהל, קזט 1 תֹוׂשעַל
 ול 6 8 (69 םֶהָל | זז * אנ >6 | "1 -לָאו | = >6%8 | - >6%9 | 12 6 0
 dpeord | 14 == 1? יִצַש 'מ; קזקs ןויִרָש רּופְּכ | * וותָשְנִי | << 1? םיִרָה ימי |

trsp hue” |6 יִלְבָח | <  prb 1 6 689 31 |  * mit MSSF 71a;15 *  
ft 56 1 | * 6חורב,  ca 481155 Eddתקירש; 1 6 63 תקירשו | 17 *  Q16  

 םָהיֵביזא | = <6 | 41 6 סז 634 םַאְרַא | * 6 םוי | 18 * 63 'שָחַנ | * 63
 תֵבְׁשֲחַמ | < 3 ּוהָּכַנ | 8 ונושְלְב | = לא >6, קrקפ הָׁשְקַננ | 19 1 6 %

sed cf 22.יביר | 20 = 6 (יל) לּוׁשְכָמ ּונְמָט יִשְפִנְל הָחיִש ּורְּבְד יָּכ,  
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 בָרָחייָרי-לַע טֶרְגַהְו בֶעְרָל םֶהיְֵּ"תֶא ןּת כָל
 יִגְרַה" ּיְהְי םֶהיִשְנַאְו 'תונָמְלַאְו תֹולָּכַׁש םֵהיֵׁשְנ יהְנֹיִהְתְו
 תֶומ] :הָמָחְִִּ בֶרָחיֵכְמ "םֶהיִרוְחְּב

 'םָאְתּפ דודג םֶהְיִלְע איִבְתְיִכ 'םֶהיִּתְבַמ הָקֶעֶז 'עָמָשַתִיי
 :יִלנַרל ּונְמט םיָחַפּו יכל *הָחיִש ורבי

 תֶוָמְל יֵלֲע םָתָצע"לְּכתֶא ָּתְער הוהי הָּתַאְו
 ייֵחָמּת- לַא ךינפלַמ יֲתאָׁטַחְו יםָנֹוֲע" לע רַּפַכְּת- לא
 ס  :םָהְב הׂשע ּךְּפַא תעְּב ךינפל יםיִלָשְכִמ * ּויהְו

 "ינְקזִמּו "שְרָח רצוי קָּבְב ָתיִנָקְו ךֶלִה *הוהְי רָמָא יהָּכי 9
 רעש חַתַּפ רֶׁשֲא םֹגַה"ְְב איִגדלֶא ָתאַצְיְוי :יםיִנָהְכַה יִנְקְּזמּוי םֶעֶה
 יִּתְרמֲאְוג ְיֵלֲא רַבדֲארׁשַא 'םיִרְבדַהתֶא םָׁש תאָרָקְו 'תָֹסְרַחַה
 הָוהְי רַמָא-הָּכ 'םֶלָשּוְִי יֵבְׁשְְו יהוה יכלמ הוהְי-רַבְד ּועְמַׁש
 -לכ רֶׁשֲא הֶּזַה םוקְמַה" לע הָעְר איֵבמ יִנָגַה לֶאְרְשי יִהְלֶא "תואָבצ
 הֶזַה םֹוקָּמַה"תֶא ּורְַנְיַו יִנָבְזע רֶׁשֲא עי :ֹוינְזָא הָנְְִּ הָעָמְש
 יִבְלַמ םֶהיִתוְבַאְו הָּמַה םּועְדְידאְל רֶׁשֲא םיִרָחַא םיִהֹלאָל י וב-ורטקינ
 ילַעְּבַה תֹוָמְּב"תֶא בופ :םּיקנ םּד הָּנַה םוקָמַהדתֶא אָ הָדּוהְי
 ייִּתְרַּבְד אלו יִתיֹוצ- אל רֶׁשֲא 'לעבל תולעי ׁשֵאְּב םֶהְיִנְּבתֶא ףרשל
 -אָלְ הוהְי-םִאְנ םיִאָּב םיִמָידהְּגַה ןכל% ס :יבְלְ לע הָתְלַע אלו

 :'הָנְרַהַה איג"םא יּכ םֶגַהְְְב אגו תֶפְּתַה ידוע הַָּה םֹוקָמל רק
 בֶרָחּב םיִתְלַפַהְו הנה םּוקְמַּב 'םֵלְׁשּוריִו הָדּוהְי תצעְדתֶא "יִתְקַבּוזי
 לְכֲאַמְל םֶתְלְבְגתֶא יִּפַתנְו םֵׁשְפנ יִשְקְבְמ 'דָיְבּו םֶהיִבְִא ְפל
 הָמׁשְל תאּזַה ריִעָה-תֶא יִּתְמָשְו* :ץֶרֶאָה תַמָהְבְלּו םיִמָשַה ףועְל
 יםיְִלַכֲאַהְופ :"ָהֶתַּכַמדלְּכלַע קשיו םשי היל רבע לכ הָקַרְׁשִלְו
 כז *1 6 63% הניהת | * prb add | = prb 1 םיִנְרַה | ג 63ג ' | 22 *6

add || * 1 6 Q ca 60155 FW cf 20, 6יִהְּת | * 6 םֶהיִּתְבְּב | < >6 || % ₪  
 חיש? | 23 * 6% םֶתֹנֲֹ | * 636 םֶתֹאמַחְו | < 1 חַמְּת (תַמָּת) | 10 ויהיו <

 א ּויָהְו 6 יִהי | * 6 םֶלשְכִמ 5 םיִכְלְׁשִמ | §Cp 1g,1°6i | ל 5 63+
 יִלֶא | = שרח >6; A ׂשְרָח (רצונ?) רוצי? | % 5155 'ְקְוֶמ, 636 'זמ ְתְכַלהְו
 כז תא GPx << || (cf 10) ַהֹּכֲהַמּו | 2516 8 תיִסְרַחַה א תוסְרַחָה |
 * 455 + הָלֵאָה 6 'אה 'דהדלָּכ תא | 3 * 6+-םֶהיִלַא | ל 6+ הָדּוהְ ׁשיִאְ |

et trsp , ad1720 | %>6 | 4 1 6 6 ואלמ  cf5 6 + הָּלֵאָה םיִרֲעׁשַּב םיִאָּבַהו  
cf 7,31 || > <65]מ 804 prז || * 63 לעָּבל, 7,3: תַפֹּתַה | = >6, cf7,3בָא 5  

 “4 6Px cf 7,31 | 6 cf 732 | * >6B< | 5 36 םיִנְרֶהַה 6 732 | 7 3:

 34,20 | *6 oe 560 3" al karackdyww || « 6 רי תַצָע-תֶאְו | < 6 יֵדיִבּו |

 8 cf 18,16 al | * sic ca 7oMSS; 1MS 6 ּהָתָּכַמ | 9° 6 לְכֲאְ
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 רוצָמְּב ולא ּוהֲעַרירִׂשְּב שיִאְו סֶהיִתְנְּב רׂשְּב תַאְו םֶהיִנְּב רׂשְּב"תֶא
 ָתְרבְׁשְויי :'םָׁשְפנ יִשְקַבְמּו" םֶהיֵבְיִא םַהָל ּוקיִצְי רֶׁשֲא קֹוצָמְבּו
 ורָמָא-הָּכ יםָהיִלַא ּתְרַמְאְויי ְךָתּוא םיִכְלְהַה םיִשְנַאָה יִניֵעְל קָּבקּבַה
 רשאכ תאּזַה ריִעָה-תֶאְו הָּנַה םעֶהתֶא רּבָשֶא הָכָּב יתֹואְבְצ הָוהְי
 ּורָּבְקְי תָפְתְבּוי רוע יהָפְרַהְל לכוידאל רֶׁשֲא רצוי .ילָבתֶא רבָשי"
 ויבָשוילו 'הּוהְי-םֲאנ הֶּזַה םֹוָקָמל הטאבי :ירוובְקְל םוקמ ןיאמ
 יכלמ \ יִּתְבּו םלׁשור יִּתְּב ּויָהְוג :תַפְתַּכ תאּזַה ריעָה-תֶא 'תַתָלְו
 םֶהיֵתֹגנ- לע ּורָטק רֶׁשֲא םיִּתְּבַה לָכָל םיִאָמַטַה תָפּתַה םקְמַּכ הָדּוהְי
 אָביוצ ס :םיִרֲחא םיקלאל םיִכָסְנ ּךִּפַהְו םִיִמָשַה אָבְצ לכל
 -תיִּב רַצַחּב למעיו אָבָנִהִל םַש הָוהְי וחלש רֶׁשֲא תַּפֹּתַהַמ והֹיָמְרי
 ילַאָרׂשִי יהְלֶא תֹואָבְצֹי הָוהְי רמֲאדהכיפ :םָעָה"לָּילָא רֶמאּיַו הוהְ
 רֶׁשֲא הָעְרַהדלָּ תֶא הילל תאּוַה ריִעָהלֲא יבמ יִנָנַה

 :יֶרבְדיתֶא עומָׁש יִתְלִבְל ֶפְרְעְתֶא שקַה יִכ הע יתר
 יתִיבְּב דיִנָני דיִקְפאּוהְו ןהכה רָמַאְְֶּב לּוחָשּפ עַמׁשיני 0

 תֶא רּוחְשַפ' יהָּכיוי הָלֲאָה םיִרְבְּדַהתֶא אָּבִנ ּוהָיְמְרדתֶַא הָזהְי
 3זמיִנְּב רַעָשְּבי רֶׁשֲא תֶכָפְהַמַהְ לע ותא ןָתִיַו 'איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי
 -תֶא רּוחְשּפ אציו יִתְרֲחַמִמ יהיו :הָוהְי תיִבָּב רָשא ןוילעֶה
 הוהְי אָרָק לוְׁשַפ אֶל ּוהיִמְר ויִא רַמאיַו תֶכָּפְהַמַהְְוִמ ּוהָיִמְרִי
 ְְנָתְנ יִנְנַה הוה רַמֲא הָכ יִּכ סם :ביִבָסִמ רומא יִּ מש
 -תֶאְו" תואר יִניִעְו םֶהיִבְיִא בֶרֲָחְּב לְפִנְ ךיִבָהָ-לכְלּ יל רֹוגָמְל
 יִּתַתָנְופ :בֶרְָּב ָּכַהְו יהל ְֹלְנֲהְו לבְּביְלמ ידִיְּב ןַּתֶא הרה"
 -לָּכ תֶאְו יהָרְקילָּבתֶאְו ּהָעיִגודלָּכתֶאְ תאוה ריִעָה ןָסח -לָכדתֶא
 םּואיִבָהְו 'םּוחָקְלּו םּוזְזְבּו' יםֶהיִבְיְא ריב ףָּתֶא הָדּוהְי 'יכלמ תֹורָצֹוֲא
 | אֹובְּת" לבו יִבָשַּב וכל ָּתיב יֵבְׁשְי לכו ירּוחַשַפ הָּתַאְו :הָלְבְּב
 םַהְל תאַּבַנ- רֶׁשֲא ךיֵבֲהֲא לָכְו הָּתַא רַבָקִּת םֵׁשְו תּוָּת 'םשו
 פ :רֶקָשַּב

mit MSS9 ל >6 | זז * >6 | ל >6 | "5 9 רָבָשִי | 5 8+ הָּצַה || <  

 אָפְרַהְל | ! 6% | 6< >6 || 12 * 6% ןֵכ יִּכ || * 5c 6%; 65+%%55 ante םוקמל)
 3 קס ויבשוילו | = 6 תַתָל | :3 6 םֶתאָמּטִמ; 1 קזמ 6 8 םיִאָמְמִמ | 15 *>6|
 ל 0 איִבַמ | *1 דלע | 3 6 + ָהיֶרָפְּכ" לָּב לעו | Cp 20, 1 ** 6 תיב דיִנְנ | 6

oikou arorerayuévou |חטגְמ  dd 6 @yוהָּכיַו | ** >6 | 5 16 6 -לֶא |  

 6<=3 |68 | 4יוךל>6 | * 6+ ךִתואְו +6 | 5 6 יִדיִּב | % 6 םִלְגַהְו|
 * >6 || * 6 (םָּכַהְו | 5 >6 |? 6 ְךֵלָמ | < >6; 41 | % 6 יִדיִּב || < 6%* יָבוֹא |
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 לָכּותַו יִנָּתְקַזַח תּֿפָאְו הוהְי יֵנֲתיִּתפל
 :יל געל הלָּ סויה קוחָשל יִתֵיָה

 אָרְקֶא רֶׂשְו סָמָח קָעְזֶא רבא ימי
 :םּויַהלָּכ סָלְקְלּו הָפְרָחְל יל הָוהי"רַבְר הָיָה
 ומְׁשְּב 'דוע רֵּבַדַא-אָלְו ּונָרְכְזָאאְל יִּתְרַמֲאְו

 יִתֹמְצַעְּב "רע תֶרְעַּ שאּכ בלב הָיִהְו
 לבוא אלו ילָבְלּ יִתיִאְלְנְו
 ּגיִגנו ודיִַה ביִבָסִמ רָֹגְמ | 5יִּבַר תּבְּדיִּתְעַמָׁ יי
 "יִשָלַצ יָרָמָש" "יִמלָש ׁשֹונֲא לָּכ
 :'ּונָמִמ ּונֲתָמְקִנ הָחְקְנְו ול הָלֶכּונְו הָּתְפִי רלוא

 ולב אָלְו לְׁשכ יִפְדְר ןּ-לע ץיִרָע רּוּבנְּכ 'יִתוא הָוהְיַויי
 ּוחָבְׁשִת אל :םלוע תַמְלְּכי ּוליִּכָשַה "אלי דאָמ ושב

 בלו תָֹלכ הָאר 'קיצ ןֵתּב יתואְבָע הָנהניי
 :יָביִרתֶא יִתילִג ְּךיֵלֲא יִּכ םֶהֵמ ְךְתָמִקִג הָאְרֶא

 יהנתתֶאי ולְלַה הוחל וריי
 ס  :םיִעַרָמ דּיִמ ןֹוְבֶא 'שָפְנ-תֶא" ליִצַה יִּכ

 וּב יתר רֶׁשֲא םוויַה רּוְרָא
 :ָךּורַב יהְיילא יִמִא יִנָתְְלִירַשַא םוָי

 רמאל יִבָאדתֶא רַשְּב רֶׁשֲא ׁשיִאָה רּורָא5
 :'ּוהָחַמש חמש רֶכז ןֵּב ל"ד

 םָחַנ אָלְו 'הָוהְי ְּדַפָה"רֶׁשא םיִרָעָּכ אּוהַה שיאָה יהֶיָהְוי<
 :'םיָרָהְצ תַעְּב' הָעּורְתּו ךֶקּבַּב הָקָעְז 'עַמָׁשְ

 יִרְבִק יִּמֲא יֵליֵהְּתַו םֶחרַמ יֵנָתְתֹומדאל רָשַאיז
 יִתאְָנ םָחָרמ הָּז הֶּמַלי :םֶלוע תרה ּהָמְחַרְו
 פ ימי תָשָבְּב ּולְכִיַו ןֹגְְו לָמָע תוארל

 וע

 .7 6 קה . = 4) | 9 * 6 הוהי םֶשתֶא רפְוָא אל (6( 6 1מש"תֶא) |
 >6* | 5 ' 66 רעב 6) 3 רֶעְבִּתַו || * sic 4 || Fins 6 0 תאָשְל | זס 6

 ומלש, ו 2 | bw 6 ועְלַצ ר, 14 | < ₪ add | זז * | יִּתָא | "ל 6
 ébiwEav kai עסףססו 006 ףפטטטטדס :ib אל לָּכָשַהְו ּופְדָר | = 66 םֶתֹמְלְּכ

cf 11,20 |קָדַצ  prb lc 2MSS SA20 | * >6 | ל  cfםֶלּועְל | ז2  

c 64315 * >6% | ל >6 | 16 *] יהי  | prb add13 *° 6 ותא | **  

 ? 6+ ףַאְּב 6 ואב | < 1 6 :Vrs pnw | 5% 30155 63 םירהצּב | 6
 663 רכב.



 678 הימרי 12—21,1

 ֶלָמַה ולא תׁשִּב הָוהְי תֶאַמ ּוהָיְמְרוילֶא הָיְה"רֶׁשא רֵבְּדַהִי 1
 :רָמאל ןֶהֹּכַה היֵׂשֲעִמ"וְב הָיְנַפְ"תֶאְו היַכְלַמְָּב ּותְׁשַפזתֶא ּוהיקְדִצ
 וניִלָע םֶחְלִנ לָבְּבְְלִמ 'רַצארָדכּובְג יִּכ הָוהְיתֶא ּונְְעב "אְנְשְרִדי
 ם ּוניִלֲעַמ הָלַעַיְו ויָתֹאָלְפְנלָכְּכ 'ּונְתוא הָוהְי הָשַעְי ללּוא
 הוהְי רַמָאדהְּבי :ּוהָיְקְדִצלֶא ןֶרָמאְת הָּכ םֶהיֵלֲא ּוהָיְמְרִי רָמִאיַ
 רֶׁשֲא 'םֶכְדְיּב רשא" ּהָמָחַלִּמַה יִלָּכתֶא סמ יִנְנֲה לַארׂשִי יהְלֶא
 םָכיִלע םיִרְצַה םיִּדָשַּכה'תֶאו לבב ךֶלָמיתֲאי םַּב םיִמחְְ םֶּתַא
 יִנָא יִתְמַחְלִנְו :תאְּיַה ריִעָה ָךוָת- לא יםָתּוא יִּתפַסֲאְו המוחל ץוחַמ
 :לודְָנ ףָצָקְבּו יהָמֲחְבּו יףאָבּו הָקְזֲח עוָרְזַבּו הָיּוטְנ ךִיְּב םֶכְּתַא
 רֶבָדְּב הָמַהְּבַהתֶאְו םֶדֶאָה'תֶאְו תאזַה ריִעָה 'גָבָשוודתֶא יִתיִּכַהְו5
 \ הדּוהידְדלמ והָיקְדצתֶא ןּתֶא הָוהְיםָאְנ ןכייִרֲחַאְ :ּותָמָ לוד
 "ןמּורָבְּדַה"ִמ תאזַה ריֵעְּב םיִרְמְשָנַהתֶאְ םֶעָהתֶאְוויֵדְבעדתַאְ
 :דיִבּו םֶהיִבְיִא "דיָבּו לבב ְּלִמ רצאָרדַכּוְבְנ דִיְּבי בְָרֶהְְוִמּו ברחה
 אלו יֵלֵמֲחַי אלו םהילֲע +יסּוחידאל בֶרַחיִפְל 'םֶּבַהְו םֵׁשְפַנ ישקבִמ
 ::םחרי

 -תֶא סֶכיִנָפְל ןַתְנ יִנָגַה הָוהְי רַמָא הָּכ רמאת הֶּזַה םַעָה לאו
 בֶרָחַּב תּומָי תאּזַה ריִעָּב בָשיַה* :תֶוָּמַה ,ּדרָהדתֶאְו םיֶיחק ְּךר
 :הָיָחְי םֶכיֵלֲע םיִרָצַה םיְשִּכַה"ילע :לָפַ אַצויִהְו רבב יבעֶרְבּו
 אָלְו הָעְרְל תאזַה ריֵעְּב ינֿפ יִּתְמָשיִּכי :ילְלָשְל ֹוׁשְפַ ףָל-הֶתיהְ
 ס :ׁשֲאְּב הַפְרׂשּו ןַתָּנִּת לבב ְךֵלַמ"דִנְּב יהוהידםאְנ הבוטל
 הָוהְי רָמָא הָּכ דוָּד תיַּבי :הָוהְירַבְּד ּועָמָש יהדּוהְי למ בלו

 יקשוע דיִמ לוג ּוליִצַהְו יִטָּפָשִמ רק ויד
 הָּבַכְמ ןיִאְו הָרעֶבּו יִּתְמַח שֶאְכ אֹצָּתדּפ

 :'םֶהיִלְלעמ עֶר נפ
 Cpar,2*NI>6 | ל >6 | * >6; 1 6 0580 ּונְּתַא nonn MSS) ונתא) |
 3 3+ ףךָלֶּמַה, כזט ו 1; 6+-הֶדּוהִי ְלֶמ | 4 5 >6 | >6 | < >6 | 6
 -לֶא |> | 5 * 6 ףַאָּב | ל >6; ג = ₪ | 6 * 6 'וזלּכ"תא | * 1 6 0

dl 6 9155 68 || ° 1 6 26MSS Vrs jn | >> <6 |תֶא | < 6 ּותַמָו | 7 * קזט - 
prb 16 6°? Din 6! 13,14|[6( 197.9 | * 66 םֶּכָהְו | <  GT | > <6 sed81 6  

g 61 38,2 | * 51 למָחֶא || * קזט 1 6 6 םַמֲחַרֲא 0 םחרא) |  prbג <6#;  
 בערב 61 38,2 | * >53% | < dl 6 3 et 382 (6 rpocxwpflgat לֹּפְנִלל) | %1? דלֶא

cf 38,26-4-יָחְנ  sed( 386) | ' ול 5 | 5 >3, rt(6) | <*1 6 א6 יְהִי 0 הָיָחְו  
 אקו  cf8 )3* --( | 12 * 6רמאת +£ 'Aזס ** >6 || זז * 0 תיַּב | ל | (3°)

kai אטד6ט00ע₪ד6 | * % וקשע sed cf 22,3 | 5 1 6 Q mlt MSS Vrs .--םכ 
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 'הָוהְידִַאְנ' ירָשיִמַה רּוצ קָמעֶה תֶכָשי לא יִנָנָה
 :'ּוניִתונועְמַּב אוָבָי ימּו ּוניִלָע "תֶחָייִמ םיִרְמֲאָה

 יהָוהְירםַאְנ םכיללעמ יִרָפּכ םכילע יִּתְדקְפּו +
 ס :ָהביִבְסלְכ הלְכֲאְו הָרָעיִּב שא יִּתַצַהְו

 רָבְדַהתֶא םֶ ָתְרּבדְו הֶּוהְו ךָלמתיב דל הוי רֶמָא הבי 2
 ךֶנֶר אפּכילע בָשיַה הָדּוהְי למ הָוהְוירַבִּד עַמָׁש ָתְרַמָאְוי :הֶּנַה
 הֶוהְי רַמָאּוהַּכג :ָּלֲאָה םיִרָעָשַּב 'םיִאְּבַה ָךֶמַעְו דיְִבֲעַ הָּתַא
 הנמלאו 'םּותָי 'ּגְו 'קושע דּיַמ לוז ּוליִצהְ הָקְרְצּו טָּפְׁשִמ ּושִע

 ֹוׂשֲע-םִא יָּבצ :הָּזַה םֹוָקַמַּב וכֵּפְׁשִּת- לא י יקָנ םָדְוּוסֹמֲחַּתלַא ונתדלַא
 םיִבָשְי םיִכָלַמ הֶּזַה תיבה ירעָשְב יּואָבּו הוה רָבְּדַהתֶא ושעת
 אָו5 :'זמעו "וָדָבַעו 'אּוה םיִסּוסַבּו בֶכָרְּב :םיבְכְר "ןאָסּכְדלע רידלי
 es הָוהְידםִאְנ יִּתְעַּבָשַנ יב הָלאָה םיִרָבְּדַהתֶא ּועְמְׁשִת אל
 הָדּוהְי ךלמ תיּב-לע הוהְי רַמָא הָכ"יב סם :הָּנַה תִיַּבַה הָיְהִי

 ןנְָלַה ׁשאָר .יִל הָתַא על
 :הָבָשּונ אל םיִרָע רבְדִמ ּךְתיִׁשֲא אָליםֲא
 ויִלָכְו שיא  םיִּתֲחְׁשמ ְּילע "ישו
 ׁשֲאָה"לַע ּוליִּפַהְו ְּךיִנָרא רַחְבַמ ּותְרָכְו

 הָמ"לֲע ּוהֲעַר-לֶא ׁשיִא ּורְמָאְו 'תאְּזַה ריִעָה לע יםִיֵּבַר םִיֹוג ּורְבֲעְו

 "תֶא ּובְזָע רֶׁשֲא לַע ּורְמֲאְוי :תאְּזַה הָלּודְּגַה ריִעָל הָבָּכ הָוהְי הָשָע
 ס = וםּדְבעיו םיָרֲחַא םיקלאל ּווְחְּתְשִיַו םָהיֵהְלֲא הָוהְי תיִכְּב

 ול ּודְנְתְדלֶאְו "תַמל ְָּּבִּתלַאופ
 דוע בּושי אָל יִּכ ְּךַלהל וכב ּוָכַּב

 פ  ּיִּתְדלמ ץֶרֶאדתֶא 'הָאְרְ
 תַחּת ךלמה 'הָדּוהְי ָךֶלמ' ּוהָּיְשאָיְְְּב םלַשדלא הָוהְירַמָא הָכדיִּכי
 יפ< :דוע םֵׁש בּושְודאָל הזה םּוקְמַהְִמ אָצְי רֶׁשֲא ויֵבֲא ּוהָישאְי

 13 7% prb crrp; 6 QW ףיִלַא) | <-ל >66 | < ;dub 6 (חדסף06ו ןג66)

 תַחָי vel( ּוָּפַחְי ) 3 [הנָתאָי vene(; + sc 1 | © prb 1 6 Vs( ּונָתָנְעְמְּב
 ּגנָנּעָמְּב) | 14 =>6 | ספ 22, ז 6 דָרו ךל | 2 * קזס 1 6 6 ףֶתיִבּו | ל 6

add? || > 11155 686 " || % 63MSS Vrsו | 3 *1? קשע, 6 + 21,12 || *  
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 680 הימרי 22,1323

 הָאְרי-אְל תאּוה ץֶרָאָה"תֶאְו תּוָמָי םָש מא יָלְנַהרׁשַא םקְמִּב
 ס :דוע

 טַּפְׁשִמ אָלְּב ויָתּוילְעו קֶדַצְדאלְּב ֹותיִב יהְנּב יוהי
 ירָמאָה 4 ולו אל יולעפו םֶּנִח דבי ּוהָעְרְּב
 ינולח יול ערְקְו* םִיִחְּורִמ תילו תוּדמ 'תיָּב יילהָנְבָא

 רב הָרֲחַתְמ הָתַש יכ מתה :רשָשּב ושמו ראב פק
 ןְךי :'ִל בוט זָא' הָקְדִצּו טָּפְׁשִמ הָשָעְו הָּתַשְו לֵכָא אלה ְּךיֿבָא

 בו זָא ןויְּבַאְו ןנעְויִד
 :הוהְי-םָאָנ יִתא "תַעּדַה *איֶהְאלַה

 ךענְבְלעדםא יּכ :ףְּבלו ףיִניע ןיא יִּכיז
 פ :תושְעְל 'הָצּורְמַהְלַעְויקָשַעָהדלַעְו ךופָשל יֵקָּנַה-םַּד לעֶו

 'הָדּוהְי ְלְמ ּוהָיַשאְיְְּב םיקָיוהְילֶא הֶוהְי רָמֲאהְּכ ןֶכְלי*
 תוחא יֹוָהְוי יחָא יוה ול ּוָרּפְסִידאְל
 :'הרה יוָהְו ןוִרֲא יוק ול ּורְּפְסיִדאְ

 ךֶלָשהְו בוס רֶכָקִי רומח תֶרּובקי
 ס ושירי יִרְעָשְל הָאְלַהמ

 לוק יִנְת ןְׁשְּבבּו יקָעָצּ ןּונְבְּלַה יָלֲעס
 :ךיִבַהאָמילּ 2ורְּבָשַנ יִּכ םיִרְבַעִמ יקעצו

 עֶמְׁשֲא אָל יִּתְרַמָא ולב לא יִּתְרּבְּד“
 :יִלוקְּב תַעָמָשאל כ ְךירּוענִמ רד הז
 וכלי יִבָשַּב ךִיִבַהֶאְמּו יַחּור"יהֲעְרְת יערה

 :יּדַתְעְר לָּכִמ ּתְמָלְכְנו יִׁשֹבַּת זַא יִּ
 םיִזְרַאָּב 'יּתְנַּנְקמ  ןונְבְלַּב יְּתְבׁשיַײ

 :הָדליַּכ יליח םיִלבֲ ךְל-אבְּב יתנהג"יהמ

12 b ₪ יִתיִלְגַה | 13 a-a 6 הָנּבַה sed sh | ל 1 6 Vrs ls | 

FREE 

lA | Wh 6 (Svisb atiter) | 16 3 + )9* אוה | b 6 מע | 17: a] rt c 6 קשע | 
 יי לע יוה  6 (GAA(חצר?) | 18 51 דלע )6( | ל  6 etc wovovל 1 ₪ הצורמ

oF ir 

 b tl ַחּורָה 1 7 | 5 6 ךיבהא | 23 * ָס תְבָשי א = | * 0 ּתננְקִמ א
 יִּתְנַנקִמ (נקמ) | < >6 | % 0 ּת--; 1 prb c GV יִחְנֲאַּת | < >6; 6 לוו
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 הָדּוהְי למ םיִקִיֹוְהְידְוְב ּוהָיְגְכ 'היָהְידִא "יִּכ הָוהְידםִאָנ ָנָאדיַח
 יִשְקַבְמ 'דָיְּב ךיִּתַתְנּו5 וָךְנְקְּתֶא םָׁשִמ רָּכ יִניִמְי דיזלע םָתֹוח
 -ָּךְלִמ רעאָרְדכּובְנ דָיְבּו" םֶהיִנָּפִמ רוני הָּתֲא-רְׁשַא יךיִבּו ֶּׁשְפַנ
 לע ְּךְתֹדְלַי רשא ּךְמַא-תֶאְ ָךַתֶא יִתְלַמַהְי :םיִּדָשַּכַה "ךִיְבּו 'לָבֶּב
 ץֶרֶאָהְ עו ּותּוִמּת םָׁשְו םש 'םתדלידאל רֶׁשֲא 'תָרַחַ ץֶרֶאָה
 ס :ּובּושי אֶל 'הַמָש םֵׁש בּושל' םֵׁשְפנ"תֶא םיִאָשַנִמ םֶה רֶׁשֲא
 וָּב ץֶּפֲח ןיא יב םָא" ּוהיְנְּכ 'הֶּזַה ׁשיֵאָהי 'ץּופב הֶזְבְנ יבָצְעַהְ*
 :*ועדידאל רֶׁשֲא ץֶרָאְהד לע יּובְלָשָהְ יועְרַזְו אה 'ּולָמּוה יעוד

 פ :הָהָיירבְּד יִעָמש ץֶרָא ץֶרֶא ץֶרֶא
 ריִמְיְּב חֶלְצְודאָל'רֶבְג ירירע הֶּזַה שיִאָה-תֶא יוֿבְתַּכ יהוהְי רָמָאו הבי

 בָשי שיא ועְרַּנַמ חַלָצִ אל יִ
 ס :הָדּוהיְּב דע 'לשומּ דֹוָד אָסְּכלע

 : הס ה "יַתיִעְרַמ ןאא-תֶא םיִצִפָמּו םיְִּבַאָמ ,םיער יוהי 23

 םכילע רק רנה םתא םָתְדקְפ אלו םּוחַתַו ינאצדתָא םָתֹצִפַה
 יֵלֹּבְמ יינאצ תיִרֲאְׁש-תֶא ץּבקַא יֹנַאו : יהָוהְיזִאָני םֶכיֵלְלעֶמ 'ַעְרתֶא
 ּורֶפּו ןָהְוְנ לע ןֵהְתֶא 'יִתֹבְׁשַהו םָש םֵתֹא יִּתְחִַּה"רַׁשִא 'תוצְראָה
 אל ּותחיהאְלו דוע ואְריידאלְו םּועְרְו םיער םהילע יתמקהו+ :ּוְבָרְו
 ס :הָוהְיַאְנ ודָקְפִי
 יקידצ חַמַצ דִוָדָל יתמקַהְו הָוהְיְדםֶאְנ םיִאָּב םיִמָי הָּגַהְ

 :ץֶרָאְּב הֶקָדְצּו טּפְׁשִמ הָׂשֲעְו ליִפָשַהְ ללמ ָךלַמּו

 טבל ןשי לֲאָרְשִיְו הוהְי עשו למ"
 ס :"ּונקְדצו הָוהְי" "ואְרְקיְדרָשַא ֹומְׁש-הָז

 רֶׁשֲא הֶוהְיְדיִח דוע "ּורָמאָיְדאלְו הָוהְויַאְנ םיִמְּב םיִמָוהְגַה ןכָלז
 24 * >699 || * 1 6 6 היהי היה | < >668 | 25 * 41 6 6 | ** >6; 61 | <6
 5 יִדיִּב | 26 *1 6 6 ץֶרֶא | ל >6 | 5 6 ָּתְדַלָיַש | 27 * 16 6 דלֶאְו | ל >
 = .30 | 28 5688 |? >66 | = >66 | 5: 8% יִלְכָּכ; 41 | < 6 יב 3
 ןָּכלע | 1665 8 | < >6 | * 65g | 1 6 6 ץֶרֶא | 30 == >68 | * 669 בכ
 © 6 6אאקטאדסצ 6 abdicatum || %-% >2MSS 6 | * >6 | ‘6 לשמ | 6( 3

 ז * 6** םֶת-- | >6 | 2 * >2/155 6 || * 68 yi | =< >6 | 3 * 66 יִמָע

c33,15.16 | 5306 לפדלע | < 6 ץראה || 64 יִּתְבָשהְו | 4 -* >6 | 5.6  * 
)c33,15 | 6 * 6 עשּונו, ₪41 | * 6* םלשוריו < 33,16 || * קזפ 1 והָאְרְקִי  cfקֶדָצ  
 33,16(; 560ג והו--, 6155 + 5 EddM ארק || %-% 66 א6קו06 !ש06%א | 7. 8=

16,14.15, in 6 post 4ס | 7 * SD. cf 16,14. 
Biblia. 44 



 682 הימרי 17—23,8

 רֶׁשֲא הָוהְי-יַחְםִא יִּכ> :םִיָרְצִמ ץֶרַאַמ לֵאָרְׂשִי ינְּב"תֶא הָלֲעָה
 לכמה הָנֹופְצ ץֶרֶאַמ לַאְרׂשִי 'תיב ערז-יתֶא איבה ירָשַאו הלעה"

 כ :םֶתְמְרא-לע 'ּבָׁשיו םש יםיִתְחּרַה רֶׁשֲא תוצְראָה
 יִתמְצַע"לְּכ .ּופֲחַר :יבְרְקב יִּבל רבְׁשִנ יםיִאבְנל

 'ןי ורבע רֶבְָכּו ירּוּכׁש שיִאָּכ יִתיִיָה
 :יושדק יִרְבּדי יִנְפִמּו הָוהָי נפ
 יץֶרָאָה הָאְלִמ םיִפֲאָנְמ יב

 ירָּבְדִמ תֹוֲאְנ ּושְבְי ץֶרָאָה הָלְבֲא 'הָלֶא ינְפַמִיִּכ
 :'הָוהְי|  :ןכי'אל םֶתְרּובְגּו הָעְר םֶתצּורְמ יִהּתַ

 "םָאְני םֶתָעְר יִתאָצְמ יִתיִבְּבִיּנ ּופָנָח ןָהֹּיםִנ איָבְנםִניריְּכיו
 ּהָב ּולֵפָנְו וחַּרי הָלֵפֲאָּב "תוקלקלחּכ םַהָל םֶפְרִד הָיָהי כלי

 ס | הָוהַײםאְני םֶתּדְקֶּפ תַנְׁש הָעְר םָהיֵלֲע איִבָאַדיִּכ

 לעב ְּבִנַה  הָלְפִת יִתיִאְר ןיִהמְש ייִבְנבּו
 ם  :לאָרְׂשִיזתֶא ימע"תַא ּועְתּיַ
 רֶקָשַּב ְךֵלָהְו ףּואָנ הָרּורֲעׁש יִתיִאָר םלשּר יֵאָבְנבּו +

 ותָעְרַמ שיִא 'ּובָשיִתְלַבל יםיִערְמ יָדָי" ּוקּזְִו

 : :הָרמע היֵבְׁשיְו םֶסַּכ ל יִליּויָה
 :םיִאְבּנַה-לע תּואָבְצי הָוהְו רַמֶא"הּכ ןֵכָלי

 שארדיִמ םִיִתָקְׁשַהְו הנעל םָתֹוא ליכאמ יִנְגָה
 ."םָכְל| ס :ץֶרָאָהלָכל הָּפְנַח הָאְצִי םלׁשור יֵאיִבְנ תֶאַמ יּכ

 .םיִאּבִנַה" םיִאְבְנַה יָרְבְדִדילַע ְמְׁשּת לא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָאזהְּכ 6
 :הָוהְי יִּפִמ יאל ורדי 'םּבְל ןוזח" 'םֶכְתֶא הָמָה םיִלּבַהמ
 םכל הָיָהְי םִלָׁש הָנהְי 'רָבִּ יִצָאנַמ ירומָא םיִרְמָא ל

¥ 

 :הַעְר ר יםָכיֵלע אֹוְבָת"אְל ֹרָמֲא לבל תּורְרְשִּב ףלה לכי

 7 * 6 תיִּב (6* 8 = <6; ₪ dl (S* = MW) | )?Aa6v | * 6-לכ || < 8<1 |
 >6, קזמ 4; 8 יֵנְּב | < 16 6 םָחיִּדַה 65:3 ּוחְּנ | * 6 םַבָׁשיַו | 9 * 6'בֶנַּב|
 6 רּובָש | < 66 ןינ רוצע | * 38 ניי | == 66 ֹודֹובְּכ רַדָה | 10 == >6 |
 2155 63% AS (as=) הָלֶא | < 6 'דמַה | ! >6** | זז = 6 איבנ"םג יהב |
 prb 1 6 63% ₪ ג יִתיִאְר | = >6 | 12 * 6 66 (?)oAicenua | ° 6 ּוחְדְנְוי |

 >6 || 14 == 65 םיִּבַר יס | * 16 6 בוש | 15 6/9/14: >6 | 6 1 -לֶא |
 9 69 (3% (sine ast || = 6 םֶהָל םיִלָּבִהַמ יִּכ (3% 31 הָמַה) | 6 םָּבְלִמ ןֹווָח |

f 6£S אלו | 17 * dlc Vrs, sed antea [ 6 Giאָמר | ל 1c 605 יצֲאֵנְמִל 
 6ֶּךֶל. < |  | alc GEAבד | <1 6 620 לכל:
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 "יִרְבְד ביִשקַהיִמ ורְבְּדתֶא 'עָמְשְוְו יאָריְו הָוהְי דֹוָסְּב דַמָע יִמ יי
 :ילּוחְי םיִעָׁשְר ס  :עֶמְׁשי
 'שאָר לע = לֶלוחְתמ 'רַעָסְו הָאְְנ 'הָמֲח "הָנהְי תרע"ג
 וָּבְל *תומָזמ 'ומיִקֲה-דַעְוי ותשעזדע הָונהְיִִףִא בּושי יִאָל>פ

 :"הָניִּב ּהָב ּונְנוִּבְתִּת םיִמָּיַה תיִרְחֶאְּב

 ּוָר םֶהְו םיִאיבנַהתֶא יתחיל
 :ּואָּבַנ םֶהְו םָהיִלַא יִּתְרּבְדאְל

 שר ועמשיו יָדוסְּב ּודְמַעְדיםָאְו
 - | היט ערס עֶרָה םָּכְרּרִמ יםּובְׁשְ ימע-תֶאי

 :הָוהְי-םֲאנ 7 ינו םיִרָתְסִמּב רֶתְסידִא
 :הָוהְידםֶאְנ אָלְמ יִנֲא ץֶרֲאָה-תֶאְו םִיָמְׁשַה-תֶא אלה

 יַמׁשב יםיִאְּבִנַה םיִאָבָּנַה ֹורָמֶא"רַׁשַא תֶא יִּתְעַמְׁש5
 יֵאְּבִנ םיִאָבַּנַה ייבָלְּ 'שיה יִּתְמ דע :'יּתְמְלַח יִתְמְלֶח רמאל רקש
 יימש יִמַעְתֶא ַחיִבְשהְל םיִבְׁשִחַה=ז :םָּבל 'תַמְרַת אינו רֶקְׁשַה

 והערל ׁשיִא ּורְּפסִי רֶׁשֲא םֶתמּולֲחְּב
 :לַעְבּב ימש-תֶא םֶתובַא ּוחכַש רֶׁשֲאַּכ

 יםולח רּפְסִי םולח וָּתַאְִרֶשַא איִבָּנַהְ*

 תַמָא יִרְבִּד רֵּבַדְי ותא יִרָבְד רֶׁשֲאַו
 :הָוהְי-םאְנ 'רָּבַהתֶא ןְבָּתל"המ

 :עַלְס ץצפי ׁשיטַפְכּו "הָוהְיְ"אְנ' שָאָּכ יִרָבְד "הֶכ אֹולֲהפ
 :והעְר תֶאַמ ׁשיִא יִרְבְד יֵבָננִמ הָנהְיָאְנ םיִאיִבַָּהלַע יִנָגַה ןבְל*
 יא ומאיר יםנושל 'םיחקלה יהָוהיְדםאְג" םיִאיִבָנַה" -לַע יִנְנָהּ

prb 41 6( 22) עמו | < cf650609 ארָינ | * >6; 360 עמשיו; |  c18 * 1  
 63%, Q mlt MSS Edd 1ורָבְּד א יֵרָבְּד | 19. 20 = 30,23.24 || 10 ** קזע 1 6

 636 הוהיַמ רעס | * pזמ 486; 6 'חְו 36 'חְב | < 6 רעסל?; 1 רעס 61 3023 |
 ' >6 | * :incert; 60 Nia | 20 * 6 דוע אלו | ** >6%* | < 6 תַמְוָמִמ |

63 cf 3024 || 21 prb 1 6 65 אלו | 22 * 3 Nb} | * 68 עְמָש םִאְו 
GAL שיו; 1 48 | = 6 םּובָשַה ימעדתאו | > +62, ₪ dl | 23 * 3 vel 

 קמ יָהְלֶא ץel 'ק םיהלא || ל-ל 69 | 24 77 >6% | 25 * 6% ח20קמד600טסוש

 ga) 4 חק( | ** 68 יִּתְמָלָח םלַח | 26 * 6360 שי | * 8 יִפְּב | *< 5
 םָאְבַּנַהְּבל | 6 תמְזָמ? | 27 = 6 יִתְרֹוּתזתֶא חּכשָל | 8* 6 ומלח | *6+
 יִרָבְּד ןכ; prb add cf 208 | 29 * >S#UA; al | ל >65 | 30. 31 >6 |
 31 ** >6 || ל 6A םיִכְלשָה pr םיח--? | 5 6* rpopnreiag ץגששטסמ6 || ¥° 6*

 םּונ ומּוניַו? 355 30 הוהי םאנ.
44* 



 4 הימרי 24,3—23,32

 יֵּמַע-תֶא ּועָתּיַו םּורְּפִסִיַו 'הוהְי-םָאְני קש תֹומלֲח "יִּאְּבְנְדלַע יֵנְנַה
 -אָל :ליעוהְו םיִּתיּוַצ אָלְ םיֲּחַלׁש-אל יִכֹנֲאְו 'םָתּוזֲחַפְבּו םֶהיִרֵׁשְב
 סם | :'הָוהְיַאָנ' הֶזַהד םעל ליע
 לרמאל ןַהֹבֹוֲא יאיֵבְּנַההוֲא הָּזַה םֶעָה ללאשידיכו ג

 םֶבְתֶא יִּתשַטְנְו "אָשַמִהַמתֶא" םְהיֵלֲא ָתְרַמֲאְו הָוהְי אַׂשַמדהַמ
 יִּתְדִקִפּו הָוהְי אָשַמ רָמאי רֶׁשֲא םֶעָהְו ןַהֹּכַהְו איֵבְנַהְוצ :הָוהְיםִאְ
 ּוְרַמאְת הָּכ5 :ֹותיֵּב- לע אּוהַה ׁשיִאָה-לע

 :הָוהְי רּבְּדהַמּו הֹוהְי הָנְע-הַמ ויָחֶאלָא ׁשיִאְו ּוהָעְר"לע שיא
 רָבְּד 'שיִאְל הָיְהְי אָשַמַה יִּכ דֹועדיורָּכְזִת אָל הָוהְי אָשַמּו

 :'ַןניהלא תֹואָבְצ הוהְי  םייח םיָהלֲא יִרְבְּדתֶא םָּתְכַפַהַוי
 :"הָוהְי רָבּדְ"'הַמּ יהְוהְי ךנעדהמ  איִבְּנַהלֶא רמאת הבז
 להְוהְי רָמָא הָּכ ןָכְל "ורמאת הָוהְי אָשַמְ או

 הָוהְי אָשמ הזַה רֶבְַּהתֶא םֶכְרְמִא ןעָי
 :הָוהְי אׂשמ ורָמאְת אל רֿמאל םֶכיֵלַ חלׁשֲאְו

 םֶכְתֶא יִּתְשַטְנְ יאש םֶכְתֶא ייִתיִשְנְו יִנְנָה ןכְלפ
 :יִנּפ לעֶמ" םֶכיֵתֹובֲאלְ םכל יִּתַתְנ רׁשֲא ריִעָה-תֶאְו

 פ יַחְכָשַת אל רַשֶא םֶלּע תּומְלְכּ םלּוע תַּפְרָח םֶכיֵלֲע יִּתַתָנְוּ>
 לָכיַה ינפל "םיִדָעּומ םיִנֲאְת .יִאְדּוּד יִנַׁש הָּגַהְו הָוהְי יִנָאְרַהִי 4
 םיִקֹהְי"ְוְב 'הָינְכְיתֶא לַבְּב- ךלמ רַצאְרדכּוְבְנ תלְנַה יִרֲחֲא הוהְי
 םַלָשּוְריִמ ּגְסִּפַה-תֶאְו שָרָחַה-תֶאְו 'הָדּוהְי יִבָש-תֶאְ הָדּוהְיְּדְלמ
 דּוּדַהְו תּוְרְכַבַה יִנֲאָתַּכ דאָמ תובט םיִנָאִּת דָחֶא דּוְּבַה 'לָבָּב םֶאְבְי
 ּפ :'ערמ הָנְלָבֶאְתאל רֶׁשֲא דאָמ תוָעְר םיִנָאָּת ידָחֶא

 ּוהיְמְרְי הֶאֹר הָּתַאדהַמ יִלֶא הוהְי רָמאו
 דאָמ תֹובֹט תובטַה יםיִנֲאְּתַה םיִנֲאָּת רָמאָו

 32 * 6? praem ןָכָל | * ca 25MSS יִאיִבְנ; 1 קזל 6 6(פ)ע יֵאַּבִנ םיִאיִבָּנַה |
 << >6 || % 6 םָתֹעותְבּו? | < 05 לעוהו | + >68 | 33 516 6 איבנ | * >6 | =1
 6 699 'ַמַה DN | 35 16 ca 451155 Or "לֶא | 46 * 416 6 ּורְּכְוִת |? 6 שיאְל|
 < 8% רבד !ve רבדה | + >6, pזמ add | vs 37 3*% | = >6; 3 שיאה קז
 : איבנה | * 6 הָּמָלְו | = 6 +-ּוניִהְלֶא | 38 *-* >6 | ל 6+ וניהלא | 6

(lc 0 5אשנ  prb dl solיִתאָשְנְו | 5 >6,  vel5155 6239 יִתיִשָנְו  
 AESU‘ אשְנְ) | = >6 | 40 1 prb תַמְלְכּו | Cp 24, ז *1 ידּוד | * +1 6
 | (?Vrs םיִבָצִמ | < !Var 3היָנָכִי | = >8, ₪ 1 6 63% םיִרָשָהדתֶאְו | * 6 %

vel rAlovgioug )68%3( | f nonn MSSכ  Beguwrac@) + rai 0% mingiove 

 | הלב |2 * 63 רַחַא | * 63 ןֶערַמ | 3 * >3.
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 ס :יֵעְרַמ הָנְלַכֲאַתדאל רֶׁשֲא דאָמ תֹועְר תֹועְרָהְו

 לֵאָרְׂשִי יהלֶא הָוהְי רמָא-הָּכפ :רֹמאַל ילֲא הָוהְידרַבְד יִהָיַו+
 הָרּוהְי תולְגיתֶא ריִכַאדןּכ הָלֶאָה תּוָבַטַה םיִנֲאְּתַּכ

 :הָבומְל םיְִַּׂכ ץֶרֶא הזה קְמַהְמ יִּתְחַלׁש רֶשֲא
 יתאּזַה ץֶרָאָה-לַע 'םיִתְבְשַהְו הָבֹוטְל םֶהיֵלֲע "יִניִע יִּתְמַשְו

 :שוּתֶא אל םיִּתְעַטְנּו .יֹפרָהֶ אלו םיִתיִנָב

 0 והיקְדצ"תֶא ןַתַא ןּכ הוהְי "רַמָא | הכיר .יערמ כ הלב אל
 תאֹוַה ץֶרָאְּב םיִרָאׁשַּנַה םלָשּורי תיִרָאְש ו תֶאְו ויִרָשתַאְ הָדּוהְי

 תֹוְכְלְמַמ לכל הער יהַעוְזְל םיִּתַתְנּופ :'םיָרצִמ ץֶרֲאַּב םיִבָשיַה
 -רֶׁשֲא *תוָמְקמַה לָכְּב הלל יהְניִנְשְל לשמלּו יהּפְרֲחַל ץֶראה

 ידע רֶבָּהתֶאְ בֶָרה"יתֶא בֶרְחַהתֶא םָב יחלו :םָש 'םחידא
 פ  'םַהיִתוְבאְלו םֶהָל יִּתָתָנ"רִׁשִא הָמְדאָה לעמ םֶמּת

 הָנָׁשִּב הָדּוהְי םַעיִלְּכילַע ּוהָיְמְרודילע הָיָהְרֶשַא רָבְדַהי ₪
 תיִנשאְרֶה הָנָשַה איה הָדּוהְי למ ּוהָיָשאיְִּב םיִקְיוָהיל תיִעיִבְרָה
 םע- לב לע יאיִבָּנַה ּוהָיְמְרִי רָּבִּד רָשַא> :'לַבַּב ְּךֶלַמ רַצאָרְדכּובְנְל
 היׁשאְְ הָנְׁש הָרְׂשֲעי שלשר ןַמּ :רמאל םֶלשּורְי יִבָשי'לּכ לָאְו הָדּוהְ
 הָיָה" הָנָׁש םיִרְׂשֲעְו שלש ' הז הָּזַה םִיַהודעְו הָדּוהְ למ ן ןֹומָאדְב
 יחלו :יםָּתְעַמְׁש אל" רבַדְו 'םיִּכָשַא םכילא רּבֲאְו ייֵלֲא הוהי"רַבָד
 םָּתְעַמְׁש אלו ַחְלָשְו םַּכָשַה םיִאְבָּנַה 'ויָדְבעְ לָּכ-תֶא םכילַא יהְוהְי
 וָכְרַּרִמ שיִא יאָנ-ּובּוְׁש רמאל5 :יעמשל ֹיםָכְנְזָא-תֶא םֶתיׁטְה"אָלְו
 םכָל ' הָוהְי תָ רַשָא הָמְדַאָה-לַע ּובָשּו םָכילְלעֶמ עֶרַמּו הֵעְרָה
 םיִרֲחַא םיִהְלא יִרָחֶא רבְלתה לא :םֶלוע"דַעְו םלוע- ןמל םֶכיִתוְבאלְ

 3 ל 63 ןָעְרַמ | 6 * 4155 66 יַניֵע | * קמ 1 םיִּתְבַשהְו 6 6 | * 6+
 הָבּוְל 2 = 4 | % 6 םֶסְרהא | 8 * 68 ןעֹרַמ | ל >63% || < 6*ג8 ריִעָּב |
 | 6 םירצמְּב | ף הָועול; lc א nyjlh cf 15.4 | ל <6, frt dl (0 הערלו;
 3 praem דונָמְּ | | < 6 "חלו | 5 ssmss 63 Wl | < 6 םּוקָמ | © 8

prb dl | Cp 5 4 cp 36 | 1%םיִּתֲחַּדָה | זס * 1 6 371155 8 -תֶאְו | * >6;  
 6 2131585 62 קא | ל >6? (ג44; קז תינשארה 1 הָנ--) | 2 ** >6 | * 6

 -לֶא | < >0+ | 4 >6 | 3 * 6 שלֶשָּב) | * >6 || == >6 || 41 6 16155 םֵּכְׁשַה
 6% 6 6 6 26 | *1 6? חַלָשֶאְו א: | * ₪16 66 |

 al יִדָבַע | * 555 6% םֶכיִנְזִא | < >6? 6/7,26 | 5 * אנ >6 | 1c 66 יִּתַתָנ
 6 * 6 לא
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 אָלְו' םֶכיִדָי "הָשַעַמְּב יִתֹוא ּוסיִעְכַתְ'אָלְו םָהָל תֹיֲחּתְׁשִהְלּו םֶדְבַעְל
 יהׂשעֶמְּב ינּוסְעַכַה ןעֶמְל "הָוהְיָאְנ יֵלֲא םתעמׁש-אלְק :'םכל עַרֲא
 -אל רשא ןעי יתֹוָאָבְצ הָוהְי רַמָא הֶכ ן5ל פ :'םכל ערל םֶכיִדְ
 "ןופצ תוחַּפָשַמ"-יָּכְתֶא יָּתְחקל חלש יִנָנַה :יִרְבְּדתֶא 'םתַעְמש
 ץֶרַאָה-לע םיִתאַבַהְו ייּדְבַע לָבָּבדִלַמ רַצַאָרדְּוְבְנ :לָאו ו הָוהְיםָאְנ
 םיִּתְמָשְו םיִּתְמַרֲחַהְו יביבס יהָלֶאְה םִיּוּגַה"לְּ לעו היֵבְׁשִי לַעְו תאזה
 לוקו \ ןושָש לוק םֶּהַמ יִּתְדְבַאַהְו יט :םלוע *תובְרחלּו הקרשלו הָמָשְל

 ץֶרֲאָה-לְּכ הָתְיָהְו יז :רנ רֹוָאְו יםִיַחַר לוק הל לוקו ןתח לוק הָחַמָש
 םיִעָבָש לבב דלַמ"תֶא הָלֲאָה ה םִיּנַה ּודְבָעְ ו "המשל יהָּבְרָחְל תאזַה"
 יוּגַה- לעיולְבּבדלַמ- לַעי ד דָקפֶא הָנָש םיִעָבְׁש *תואְלָמְכ ה ןיָהְוי :הנש
 יתֹומְמְׁשְל "ותא יִּתְמָשְו 'םיִּדשּכ ץראזלעו םֶנועְדתֶא הוהְי-םֲאְנ אּוָהַה
 היל יִּתְרּבְּדרַׁשַא יֵרְבְּדלַפזתֶא איהה ץֶרָאְהדלע תואָבָהְו :םלוע

 יִּכּ< :'םיוגהד לב" לע ּוהָיִמְרִי אָּבִנרָשַא הָזַה רַפַפַּב בּותָכַהלְּכ תֶא"
 םֶלעַפּ םֶהְ יִתְמְלשְ םיִלודְ םיִכלָמּו םיּבר םִיֹוג ּהָמָהְדִּג םבד"ּודבע
 פס  :םֶהיֵדְי הָשָעַמְכּ
 תאּזַה יהמֲחַה ןייה" סופ-תֶא חל יֵלֲא לֵאָרְׂשִ יַהְלֶא הזהְי רַמֲא הכ יי
 :םהיִלֲא ד ָךְתֹוֲא חלש יָכֹנֲא רשא םִיּגַהלַּיתֶא ותא יהָתיקְׁשִהְו יָדיִמ
 :םָתֹניַּב חלש יכנא רשא בֶרָּחַה יִנָּפִמ ּולְלהְתַהְו ּושעְגְתְהְ יותׁשְרופ

 ינחְלְׁש-רֶׁשֲא םִיֹוּגַה- לָּבתֶא הקשאו הָוהְי דִיִמ סוָּכַהדתֶא חַקֶאְו יל
 -יִתֶא ָהיִבְלְמתֶאְו הֶּוהְי יִרע-תֶאְ "םלָשּורי תֶאא :םֶהיִלַא הָוהְ
 -תֶא 9 :"הֶּזַה םויּכ הללקלו" הקרשל המשל הֵּבְרֲחְל םָתֹא תתְל הירש
 -לָּכ תֶאְו>פ :ֹוָמע-לָּכ-תֶאְו ויָרָש-תֶאְ ויָדְבְעתֶאְו םִיָרְצִמד למ הֶעַּפ
 םיִתְשלפ ֹיץרָא לָבְלַמלּכ תֶאְו *ץּועַה ץֶרא יכְלמ"לְּכ תֶאְו בֶרָעֶה
 6 * 6 'ת אל ןעמל cf 7; 1 frt לאו | 51 6 6869 יִש-- | 6 םֶכָל עֶרָהל;
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TA)ש  
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 הלאה% | ז2 == 6 'לָמְבּו | >6; 304 || = >6; 804 | | 115 6 םֶתֶא, 6*
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dl;ןייה | %1 ּהָת-- | <>  sed prb dl6 2155 'חה ןינ  vel75,9) רֶמָחַה ןייה  Ps 
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 1384155 Vrs תא | = >6'6 | 19 62 תאו | 20 = >66 | ° >6.



2,744 JEREMIA 687 כ 

 םֹוָרָא-תֶא*י :דוְּדְשַא תיִרֲאְׁש תֶאְו ןרָקָע-תֶאְו הֶזַע-תֶאְו ןֹוָלְקְׁשַא-יתָאְו
 ןודיצ יכל לָּכ תֶאְו רצ"יכלמה לָּכ תאו :ןומע ינְּב-תָאְו בָאומדתֶאְו
 זּוּבדתֶאְו אָמיִּתתֶאְו ןֶדְּד'תֶא3 :םִיַה רֶבַעְּב רֶׁשֲא יֵאָה יכלמ תֶאְצ
 בֶרַעָה 'יכלמ- לָּכ תֶאְו "בָרע כלל תֶאְו 4 :'האפ יצּוצקילָּכ תֶאְ
 תֶאְו םליע יכְלמ לָּכ תֶאְו יֹרְמז יִכְלַמדלָּכ תֶאְו 25 :רָבְדַּמַּב םיִנָכְׂשַה
 -לֶא שיִא םיִקֹחְרֲהו םיִברקַה ףןופָצַה י יִכְלַמלָּב ותא :יִדָמ יכל" לב

 ךשש למ הָמְדֲאָה יֵנּפ-לַע רֶׁשֲא 'ץֶרֲאָה תּוכְלְמַמַה- לכ תֶאְו ויחא |
 תֹואָבְצ הְוהְי רַמָאד הָּכ םהיִלֲא ָתְרמָאְוז מָה הָּתְׁשִי

 מ סוכת ואמו כ הוי :םכיניב חש וכנָא רׁשֲא
 יִּכפ :ּוּתָשַת וְתָש 'תּואְבְצ הָוהְי רַמֲא הָּכ יםָהיִלֲא ָתְרַמָאְו תוָּתְשל
 הָקָנַה םָּתַאְו ערֶהָל לחמ יכנָא ָהיֶלֶע יִמשאָרְקִנ רֶׁשֲא ריִעָב יהֵגַה
 הָיהְי םָאְנ" ץֶרֶאָה יֵבְׁשחלּכ לע אָרְק ינא בֶרָח יִּכ ּוקָּנִת אל "ּקָּנִת
 ּתְרַמָאְו הָלֲאָה םיִרְבְּרַה- יל תֶא םֶהיִלַא אָבְנִּת הָּתַאְוי :"תואְבְצ
 'םהיִלא

 ולוק ןּתִי "ושדֶק ןוָעָּמַמּו ָאְׁשִי םֹוָרָמִמ הָוהְי
 :ץֶרֶאָה יִבָשְוד לָּכ ילֶא  הָנַעָי םיִכְדָרְּכ ידָדיַה ּוהָוְנדלַע גאָשְי גאָׁש

 םוּב הָוהיל ביִר יִּכ ץֶרֶָה הציד ןואָש אבי
 פ  :הָוהְיִאְנ בֶרָחל 'םֶנֶתְנ 'םיִעָשְרֶה רֶשְּבלָכְל אּוָה טָּפְשִנ
 תואְבִצ הָוהְי רַמָא הכי

 יוָגְדלֶא יָּּנִמ תאָצֹי הָעְר הגה
 :ץֶרָמיִתְּכְריִמ  רוענ לּודָנ רעְסְ

 א? ץֶרָאָה הצקידעו ץֶראָה הצקמ "אּוהה םִיּבי הוה יִלְלַח ּויָהְו
 :ּוָהְי הָמְרֲאָה ינפדלע ןָמְדָל ּורבְקִי אָלְו 'ּופְסֶאְי אָלְו ּודְּפָסִי
 ןאצה "יריד שלה וקעזו םיִעְרָה וליליה +

 :הָּדמֲח "יִלְַּכ 'םָּתְלַפְנּו 'םָביִתוַצופְתַּו תבל םֶכיִמָי ואְלמייִּ
 .20 * 66 תא || 21 6630 תאו || 22 = 6 (ם)יכלמ (=3 751155 hטז 4-"לּכ) תאו |
 23 * 1c 83MSS Vrs תא | * 66 ותאפ ץוצק | 24 == >66 | * יכלמ >66 |

add || 27 ~°>6fתובָל- | =° >66,  etl7? םֶדָקִמ | ל 61 6 68  | “S6825  
 (3% =( | 2 ו 6F | > mlt MSS< ּווקּו, 1 ּואיִקְו | 28 * >66 | ל >6 (3" = )|
 29 *>66 || ל 9 | = >6 al || 40 *>6 || ל >65 || e tc= 6 ושדקמו 9 ₪

3r° 6S6 לע | 1 >68 |  loco sancto suo || © 6579 kal 0156 (ex oidat) || * 1c 

 הָו | * 66 ּונְּתַנטיִּתְַנ | 6>32 | 33 ** 6 הוהי םויְּב | >6 | 34 * 66 יִליַא|

 b Var םֶכיִתְצּופַתְ 6( prb dl, cf® | *1 prb>( sed םֶּתְצַפְנְו )62( | 6 גז יִליִאְּכ.



 688 הימרי 25,35-- 2

 :ןאעה ירידאמ הָטיֵלְפּו םיִעֹרָהְְִמ םֹונָמ דב
 ןאָצה רידא תַכְְִו םיעְרָה תקעצ לוק
 םולָשַה 'תוָפְנ ּומֵרָנְו :םֶתיִעְרַמתֶא הָוהְי רש
 וָּכְס יריִפְּכַּכ בזָעּ* :"הָוהְיףִא" ןורח יִנָּפִמ
 פ "פא ןורח ִנֶפמּו 'הָנויַה 'ןורֲח יִגָּפִמ הָמַשָל םֶצְרִא הָתְיְהיִּכ
 הָיָה "הָרּוהְי ךֶלָמ' ּוהָיַׁשאְידןִּב םיִקְיוְהְי "תּוכְלְמַמ תיִׁשאָרְּבי 6

 -תיּב רצֲחַּב למע היה רַמֲאו כ +'רמאל הָוהְי תֶאַמ 'הַּה רֶבִּדַה
 תֶא הָוהְידתיִּב תֹיחּתְׁשִהְל םיִאְּבַה 'הָּוהְי 'ירֲע- לְּב-לֲע יִּתְרַּבַרְו הָוהְי

 ילוא :רָבְּ עֶרנּתלַא 'םהילא רבי יִתיִוצ רשא םיִרְבְּדַה" ל
 יכנִא רֶׁשֲא הָעְרָה"לָא יִּתְמַחָנְו הֵעְרָה ָּקְרַַּמ שיִא ּובׁשְו ּועָמְשי
 רַמֲא הָּכ םֶהיֵלֲא ְתְרַמֲאְוּ :םהיללעמ עֶר יִנָּפִמ םהְל תושעל בשח
 :םֶיִגְפל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יִתְרותְּב תָבָל ולא זעמשת אָלםַא הָוהְי
 'םּכָשַהְ םכילא חלש יִכנִא רשא םיִאָבָּנַה יִדָבַע ורָבְּדלַע עמל
 ריִעָה-תֶאְו הָלׁשּכ הּזַה תִיָּבַהתֶא יִּתַתְנְוéֿ :יםָּתְעַמְׁש אָלְו ַחְלָשְ
 םיִנָהְכַה ועמשירל ס ץֶרֶאָה ו לכל הלל ןַּתֲא "התאזה
 תיִבָּב הָלֶאָה םיִרָבְּדַה-תֶא רָּבדְמ ּוהָיְמְרִידתֶא םַעָהְלֶכְו םיִאיִבְּנַהְ
 רּבדְל הוה יהוצרׁשא-לְּכ תא ברל ּוהיִמְרָי תּולכְכו יהיו :הָוהְי
 תומ' רמאָל םַעָה- לָכְו םיִאיִבָּנַהְו םיִנֵהְּכַה ותא וׂשַּפְתַו םַעָהלָּכ"'לֶא
 הָּזַה תִיַּבַה הָיְהִי ּולְָּ רגאל הֶוהי"םשְב יֵתיֵּבנ יעּודמפ :"תּוְמִּת
 תיֵבְּב והְיְמְריהלֲא םעֶה"לּכ להקיו בשוי ןיִאַמ בֵרֲחַּת תאַָּה ריִעָקְו
 -תיִבָמ ולעיו יהָלֲאָה םיִרְבְּדַהי תֶא הָּרּוהְי ירש וּעְמְׁשִיְו 5 :הָוהְי
 מאיו ו :שֶדָחַה הזהיר חַתָפְּב בש הָוהְי תב דלה

 :םכינְזאב םתְעַמְׁ רָשַאּכ תאה ריִעָה היא אב יִּ הוה שאל
 יִנָּחְלַש הָוהְי רמאל םַעָה לָּב לֶאְ םיִרָשַה"יָּכ לֶא ּוהיִמְרִ רָמאיו

 35. 36 6 א יֵליֵא(ַמ)? | 37 * 6 תירַאש? 3% +6 xd | 6 al יפַא, ₪ =
 י ףא | 48 *1 כ | *16 ca 203155 68% ברָחַה cf 46,16; 50,16 | * 68% הלה |
 4-4 >68% al | Cp 26, 1 * 1 תֶכְלְמַמ | 55 >6 || 5 +ּוהְיְמְרלָא | 56 |
 = 666 fit 1 ָתאָּבְנְו | * ירע >66, pזמ 41 | < 6+ לכל | < 4 1 ₪ 6 66 אָבּנִהְל

2MSS n |» 1 c mlt MSSלא  nonn MSS20 לע | 4 >6 | 5 * MSSםֶה | 3  
 632 'ה | < 6+יִלַא | 6 516 0 תאוה | * sic 8; mlt MSS יזג (פ+-לכ) | 1
 6 630 ּוהָוָצ | ל סז לע | << 5 תמוי (תומ ש | ף * 68 יִּכ צ6 רשא | 6
 Var ָתַאָּכְנ 3Y אָּבָנ | * 1 6 nonn MSS Vrs לע || 10 %% 65 sg || ל 5

 380 (>6%%) הוהי תיַּב ;W קמ sc 1 | 11 1 לע | ז2 * לכ 6.



26,13—27,2 JEREMIA 689 

 רְׁשֲא םיִרְבְּדַה-לְּכ תֶא תאזַה ריֵעָה"לֶאְו הֶּזַה תִיַּבַהֹלֲא אַּֿבָּנִהְל

 הָוהְי לוקְּב וְמׁשְ םַכיִלְלעַמּו םֶכיכְִד ּוביֵטיֵה הָּתַעְויג :םָּתְעַמְׁש
 יִנְנַה יִנָאְ + :םֶכיִלַ רֵּבְּד רֶׁשֲא הַעְרְה"ֹלֲא הָוהְי םֵחָנִיְו "םֶכיַהְלֶא
 םִא יִּכ ּופְדִּת עֶריוְךָאי :םֶביִניִעְּב רֶׁשיכְו בוט יל-ושע םֶכְדָיְב
 תאּזַה ריִעָהילֲאְו םָכילע םיִנְתְנ םֶּתַא יֵקְנ םֶדייּכ לתא 8ָּתַא םיִתְמִמ
 תֶא םֶכיִנזֶאְּב רבדְל :םכילע הָוהְי יִנֲתָלְׁש תַמָאב יִּכ היבשה לא

 םיִנָהְּכַהד לא םַעָה לכו םיִרָשַה ּוְרָמאיַו 6 :הלאה םיִרְבְַּהדלְּ |
 ניֵהלֲא הָוהְי םֵׁשְּב יִּכ תוָמ"טַּפְׁשִמ הֶּזַה ׁשיִאְל"ןיִא םיִאיִבָנַה- לֶאְו
 םַעָה להק" לב לא ורמאיו ץֶרָאָה יִנְקּזִמ םיִשְנַא ומָקָיַ יז :ונילָא רָבּ
 הדּוהי"ךלמ ּוהיקזח יִמיִּב יֹאָּבִנ הָיָה יִּתָשְרומַה יהיִכיַמּי* :רמאל
 תואְבִצ הָוהְיו ממה "רפאל .הָדּוהְי על" לָא ,רָמאָּי

 הָוהְיְתַא אַ אלה הוהְילָכְו הלוהיידלמ וה והיק ;וח ּוהתַמה תַמָהַהִי
 םהיְִ רָּבּדרָשַא הַעְרָהילֲא הָוהְי םֶחָנִיַו הוה ינָּפתֶא :לחיו
 :ּוניִתושַפנ- -לַע הָלודְג הַעְר 'םישע ּונְחֹֿנאַו

 תֶיִרּקִמ ּוהיעַמָשֶּב והּיְרּוִא הוהְי םֶשָּב אֵּבַנָתִמ הָיָה ישיִאםנְוי>
 :ּוהָיַמְְי יִרָבּד לֶבָּכ תאּזַה ץְרַאָה-לע'ִו תזה ריֵעָה לי אַּבָניַו םיִרֲעֵיַה
 'שקביו ויָרָכְּד-תֶא םיִרָׂשַה"לָכְו ויָרֹוּבִנדלְכְוי םקיוה*"ךֶלמה עַמְשיַו :י

 חַלְׁשיו>= :םיָרְצִמ אָבִּיַו "חַרְבִיַו אָריַוּוהיְרּוא עמְׁשיו וָתיִמַה 'ְּלַמה
 וָתַא םישְנִאְו רִּבְכַעְרְּב ןָתְנְלָא-תֶאי םִיָרְצִמ םיִשְנַא 'םיִקְיוהְי ְּךֶלַמַה
 למה" לֶא ּוהָאיִבִיַנ םִירָצַּמִמ 'והירּואזתֶאי ואיִצְויַו"3 :'םִיָרְצַמ-לָא
 :יםַעַה יִנְּב "יָרְבקלַא יותְלָבְנ-תֶא לש בֶרֲחַּב ּוהָּכִיַו 'םיִקיְֹהִי

 "רָב ותא"תת יִתְְבְל ּוהנְמְי"תַא הָתִיַק ןֿפְשְְּב םקיחַא ר א
 ּפ :ֹותיִמֲהל םַעָה

 הָיָה הָדּוהְי ְּךֶלַמ ּוהָיָשואַיְּב יםֶקָיוְהְי תָכָלְמִמ תיִׁשאַרְּבי 27 =
 יל הָוהְי רַמָאהְּכ> :רמאל הָוהְי תֶאַמ היְמְרלֲא הֶּזַה רָבְּדַה
 Plc 6? לע S1לעו | 13 * >6 | * 5 לע cf3 | 14 Gf םֶכָ |
 15 . | ל | לַע AN 5 1 6 6 םֶכיֵלֲא | 17 >658 | 18 ₪ אם 312 | 8%

(dc) dBarov,הָיָכיֵמ, םסממ 5 ס הָכיִמ | ל >6 | < >63 | 4 >6 || * 65* 6  
et(יִכְבַסְל) ֶּךבָסָל 616  = frtתבל 6 (6ג006)  fs3,125 הָנּ למ |  cf Mi6%ג  
 Jes 9,17) 5% 3 630 sg | b 80 קזטז | * 1 לע | 4 6 ּוניש עי | 20 ** 6 שיאו |

plur | 5 <5 | “56 | v 22 3%% | *<6 | ** <6 |6 | * 6 > >= 
 23° suns = 6 ותא | <6 םָׁשָמ | %>6 || ** 6 ותא | '6 רֶבִק | < 6

cf3 | 2 8 hic incip 6 7.1 6 3155 8 ּוהָיְקְדַצ * | Cp27,1>6ומע |  



 690 הימרי 15—27,3

 ְךֶלָמ"לֶא יֹםָּתְחַלְׁשְוג :ּךֶראָוצלע םָּתַתְנּו תוטמו תֹורַפֹומ ףָל הׂשְע
 ךֶלמְדֶלָאְו רצ ְּךֶלֵמ-לֲאְו ןומע יֵנְּב ףלמה לֶאְו בָאֹומ למ" לֶאְו םודַא
 :הָדוהְי ךלמ ּוהָיקְרִצלֶא םֶלָשּור יםיִאְּבַה 'םיִכָאְלַמ די ןוָריִצ
 והלא תֹואָבְצ הָנהְי רַמָאְהְּכ רָמאל םֵהיֵנְרַא לא םִמא תיִרצְר
 -תֶאֹי ץֶרָאָה"תא יתיִׂשע יִכֹנֲאיפ :םכיגְדאלֶא ּורָמאְת הפ לֶאְרְשי
 יִעֹורְזַבּו לּודָּנַה יִחֹכְּב 'ץֶרָאָה ינפ- לע לֶׁשֲא הָמָהְּבַהדתֶאְ םֵרָאָה
 -לָכזתֶא" \ יִּתַתָנ יָכֹנֲא הּתַעְו :יניֵעְּב רֶׁשְי ראל ָהיִּתַתְנּו היּוטָּנַה
 תּיַחתֶא םַגְו יב לבּב- למ "רַצאָנְדַכּוְבְנ יב יֹהָּלַאָה תֹוצְרֲאָה
 -תֶאְו ֹונְּב-תֶאְו םִיֹוּנַה- לכ ותא ּוָדְבַעְוז" :וָדְבעְל ול יִּתתְנִי הָרָשַה
 םיִכְלָמּו םיֵּבַר םִיֹוּג וב ּודבַעְו אוה-סנ "וצְרא תעזאב דע ֹונְּבְַּב
 רַצאָגְדכּובְנתַא ותא ודְבעיִאל רָשַאי הָכְלַמַּמַהְו יוגה הָיָה :םיִלּודנ
 בֶרֶחּב לֶבְּב למ לעב יוראְוצ-תֶא תיל רֶׁשֲא 'תֶאְו לבבל
 'םַתא ימּת'-דע היהְי-םִאָנ *אּוהַה יֹוֵגַה-לע* דקְפֶא 'רֶבְַּבּו בֶעָרְבּו
 יםָכיֵתְמקֲח לֶאְו םָכיִמְסְ לֶאְ םֶכיִאיִבְנדלֶא ּועָמָשִּתְלַא םָּתַאְופ :ֹודיְּב
 אל ירמאָל םכילַא' םיִרָמֲא םה-רֶׁשֲא םֶכיֵפְׁשּכלאְו םֶיִנְנְע לָאְ
 קיִחְרַה ןַעַמְל םכְל םיִאַּבִנ םֶה רקָש יִּכפ :לָבּב לַמתֶא ודבעת
 רֶׁשֲא יוגַהְויי :יםָּתְדַבו םֶכְתֶא יִּתֲחַּדַהְי םֶכְתַמְדַא לעמ םֶכְתֶא
 -םִאְני ֹותְמְדַא-לע וויִּתְחַגַהְו ודבעו לֶבּבִּדִלַמ לֵעְּב וָראָוצְדתֶא איִבִי
 -לָכָּ יִּתְרַּבְד הדּוהי-דלמ הָיְקְדִצ- לֶאְר :ּהָּב בשְיְו ּהָדְבַעַו יהָוהְי

 רבע לבבל לַעְּב םָכיִראְוצזתֶא ּואיִבָה רָמאָל הָלֶאָה םיִרבְּרַ
 רָבּדַבּו יבֲעָרְּב בֶרָחְּב ךמַעְו הָּתַא ּותֹּומָת הָמְלי* :ּויחְו ומַעְו ותא
 הלא 4 :לָבְּב ְךְלְמתֶא רבעידאל רֶׁשֲא ֹוּגַה- לא הֹוהְי רֵּבְד רָשַאּכ
 -תֶא 'ןדבעת אלי ירמאל םֶכלא םיִרָמָאָה םיִאְבְנַה יִרְבּדְדלֶא ּועָמָשִּ
 הָוהְיִאְנ םיִּתְחְלש אָל "יב :םכל םיִאְּבְנ םֶה רש ִּכ לֵבָּב ךְלמ
 םָּתַא םֶּתְדַבַאְו םֶכְתֶא "יָחְּדַה ןעמל רקָשל יִמָשַּב 'םיִאְּבִנ םֶהְו"

 3 *1 ₪ 6 66 ָּתִחְלשְו | * 16 6 םֶהיִכַאְלַמ יִדיִּב | = 6-םֶתאָרְקְל (5*--) |
 6<4 | .5 * 6+-יִּכ | ל >6 (* 501 ינפא) | 6 ** >6 | ל 6ל* ץראה"תא
 (5%8%ג + דלָּבְ) | =< 3* םגו....דיבא, 6 'בֶנָל 560 6* תסתתוו ְךֶלָמְל; קזל

(inותָמָח  vs 7 <6 | * 5" alודְבָעְל) | << >6 ||  sic 1 | 5 >6*, prb add (6? al 
 marg = 4( | 6<8°° | ל 1 6 6 ונתי | 51 6 6 | םֶר- | % >6 | << 16 6
 םֶהיֵלֲע | 6 םֶּמִּת 56 םֶתא יִּתַּת | ף *1 6 6 םֶכיִמְלִח | *-* >6 (8* סו רמאל א |

sed 6] 8% | vs 13>6 | *62% 6 'ב 'מ דתא ודבעו  | rr>6ס ** >6 |  
(cf15 *>5 | *ל 6  | Tap] )3* al = A)14 901 | 14 °°<6 | ל 6 MSS 

 פי'ג) ּואְּבַנְתַהו? | < 69 חידה



27,5 JEREMIA 69 

 הֶּזַה םֶעֶה"לְּכלֶאְוי םיִנֲהְּכַה-לֲאְויי :יםָכְל םיִאְּבִּנַה 'םיִאיִבָּנַהְו
 יםכיאיבנ ר יִרבְּד"לֲא ועְמְׁשִּת- לא | הָוהְי רַמָא הפ רמאל יּתְרַּבְּד

 הָּתַעְ 'הֶלָבְּבִמ םיִבָשּומ הָוהְי-תיב יל הָּגַה רמאל םֶכָל םיִאַּבִנַה

 ָּדְבע םֶהיְלא ּועְמ ְׁשִת- לַא וי :'םכל םיִאְּבְנ הָמָה רֶקָש יִּכ יהָרַהְמ
 םיִאְבְנאְ :*הָּבְרִח תאּזַה ריִעָה הָיְהִת הָמְל ּויחְו לֵבְּ לתא

 -יּתְלָבְ תֹואָבְצ הָהיּב' 'אָנּועָּנַפ םָּתַא הָוהְיְדרַבְּ שָידםָאְו םַה

 םֶלָשּוְריִבּ הָדּוהְי ףלמ *תיִבּו הֶוהְידתיִבְּב םיִרְתֹוְנַה וםיִלְכַה ואב
 םִיַה- לע םיִדָּמעֶה-לֶא יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ יִּבפ ם  'הָלְבְּב
 רשאי :"תאּזַה ריִעְּב םיִרְתּונַה םילּפה רֶתָי לע 'תּונכַמַה-לעֶו

 םיקיוהְידְְב 'הנוכתֶא ותולגֿב לָבְּב ְךֶלַמ "רצאָנְדַכּוְבְנ םֶחָקְלדאְל
 ס :"םֶלָשּוְרִיַו הָדּוהְי ירח- ל תַאְו הָלְבְּב םלָשּוריִ יהָדּוהְייְדְלַמ
 םיִרְתּוְנַה םילְכַה- לע לארשי יהא תואְבִצ הָוהְי רָמָא הֶכ יִּכיַיי
 הָמְשְו "ואבוי הָלָבָּבְ :"םֶלָשּוריו הדּוהְיְדלִמ 'תיִבּ הָוהְי יתִיַּב
 -לַא םיִתבַשהְו םיִתילעהְ הוהְי-םִאְנ "םֶתא יֵנָקְּפ םֹוי דע ּויְהְ

 פ :"הֶּזַה םֹוְקּמַה

 הוהְיְִלִמ יהָיקדצ תָכְכְמַמ תיִׁשאָרְּב איהה" הנׁשִבויָהְוו 8
 איִבְּנַה רּוזעְב הָיְנִנִח יִלֲא רַמֲא יׁשיִמֲחַה שָרֶחּ 'תיִעַבְרַה תָנׁשַּבי
 -הָּכ> :רֶמאָל םַעָה"לָכְו םיִנָהְּכַה יֵניעְל הוהְי תיִבָּב ןֹועְבָּנִמ רֶׁשֲא
 :לֵבְּב ּךַלַמ לעזתֶא יִּתְרַבַׁש רמאל לֶאְרשי יהל תֹוָאָבְצי הָוהְי רַמָא
 תיּב יִלָּכילָּבתֶא הֶּזַה םָֹקְמַה-לֶא ביִשַמ "ינַא םיַמָי םִִתְנָשו דע

 סָאיִבְיַו הָּזַה םּוקְמַהְִֶמ לֵבְּביךרַלַמ רצאָגְדכּובְנ חָלָל רָשַא הָוהְ
 הֶדּוהְי תּולְּג'לָּכ-תֶאְו יהָדּוהיְִּלִמ םיקיוהידןב* הָיְנְכיתֶאְו+ לבב

 רבָשֶא יִּכ 'הָוהְיסֶאְנ הָּנַה םוקְּמַהְלֶא ביִשָמ ינַא הָלָבְּב םיִאְּבַה"
 יִניַעְל 'איִבּנַה הָיְנַנֲח-לֶא יאיֵבָּנַה הָיִמְרִ רמאיו5 :לֵבְּב ףלמ לַעתֶא

 15 % 6 סֶכיִאְבְנּג | < 6+-רֶקָשְל | 16 * 6+- טעו || ** 6 פק ante 'כה"לאו | =
 < 6 םיִאיִבָנַה | 1 לבּבמ || <<>6, 16+ הָּתִעִמ | ! 63" + םיִּתְחְלַש אל || ץפ 17 >6||

 * םסתת 5 הָבָרַח | 18 * 68% יִב | ** >6 | <<1 ואבי יִּתלְבְל vel 6 2MSS 'ב
prbמעה"לע) | 5 1 ' prb add (4 1 6 Orאב | 1 'בְבּו | 10 *>6 || ** >66,  

vs 21 <6 | * prbהָיְנְכִי | << >6 || 9% >6 |  QMSלו + +4 <6 | 20 * >6 |?  
 י 6 22155 תיִבְּב | ל 1 כזפ תיבבו | < 1 6 6 ג! "ִבּו | 22 < 1 6 £3 ואֹובְי |

 5 6f | = <66 || Cp< 28, ז ** 6 'קֶרָצְל תיִעְבְרַה, 6% | ל >6 ;dl א
 Sr הֶנָשַּב | 2 -* >6 | 3 * 16 1 6 6% יִנָאָו | ל לכ >6 | 8?
 Var) 'רדכובנ et pc MSS Or הלבב) | 4 55 >6 | ל לכ >6 | = >6 [

 5 *>6 [ ל >6.



 692 הימרי 29,2—28,6

 הָיִמְרִי רָמאנפ :הָוהְי תיִבָּב םיִדְמְעֶה 'םֶעָהְלָכ יִניִעְלּו םיִנָהְּכַה
 ַתַאָּבַנ רָשַא 'ּיִרְבּדתֶא הוה םֶקְי הָוהְי הָשַעַי ןַּכ ןָמָא יאיִבָּנַה

 אז :הָנַה םיְָמַה"לֶא לָבְּבִמ הָלּגַה-לְכְו הוהודתיב לכ ביִשָהְ
 :םעֶה-לב יֵנְזָאְבּו 'ִּדינְזָאּב ךבד יִכֹנֲא רֶׁשֲא 'הָּזַה רֶבְּדַה" יאְנ-עַמְׁשי
 תוצְרַא"'לֶא ּאְבָּנו םֶלועָהְְִמ ידינפלּו ֵנָפְל ּויָה רֶׁשֲא םיִאיֵבְגַה*
 רֶׁשֲא איִבָּנַהְ :"רָבָרלּו הערלוי הַמָחְלַמְל תולדנ תוכְלְמַמ"לעֶ תובר
 הָוהְי וִתְלְׁש-רֶׁשֲא איִבָנַה 'עַדְוי יאיֿבְּנַה רָב אבְּב םולְׁשְל אבני
 הָיִמְרִי ראֹוצ לַעָמ "הַטּומַהְתֶא יאיֵבָּנַה היננח חקיניי :תַמָאְּב
 רַמָא ה רמאל םָעָה לב יניעל הְנְננֲח רֶמאַו: :יֹוהָרְּבְׁשִו 'איִבְּנַה
 םִיִתְנְׁש דועְּב' לבּב-דלמ ירַצאָנְדכבְנולע"תֶא רֿבׁשָא הָכָּכ הָוהְי
 ם = ודְּכְרדְל איֵבָּנַה הֶיַמְר לי םיוּגַהַלָּכ ראוצ לַעַמ "םיִמי
 -תֶא יאיִבָנַה הָיְנִנַח רוב יִרָחֶא ו והְיְמְודלֲא הָוהְי-רַבְד יָה?
 -לֶא ּתְרַמֲאַו ךולָהיי :"רֶמאָל 'איִבנַה הָיְמְרִי ראנצי לֵעַמ "הֶטומַה
 ןָהיִּתְחַת תשע תְרְבְש ץַע תטומ הוה רַמָא הָּכ רמאָל היְננֲח
 לרב לע לַארׂשִ יִהלֲא תואָבְצי הוה רֵמָא-הָכ יב :לֶזְרַּב תוטמ
 לבב" ירצאְנֶדְכְבְנְתֶא דבעל ילֶאְה םִיֹוּגַה- לּכראּוצ-לע יִּתַתְנ
 'איִבָּנַה הָיִמְרִי רָמאיַוי5 ול יִּתַתְנ הרשה תִּיַח"תֶא םֶגְו ּוהָדְבַעְו
 ּתְחַטְבַה התאו הָיהְי לשל :היננח אנ עַמׁשי 'איִבנַה הָיְִנֶחלֶא
 לעמ שמ = יִנָנַה הֶוהְי רַמָא הָּכ פל :רֶקֶש" לַע הָּנַה םַעָהתֶא
 תֶמיווז :הָוהְי-לֶאָתְרַּבְד הרי יִתַמ הָּתַא הָנָשַה הָמָראַה נפ
 סם  :יִעיִבְׁשַה שֶדָחַ יאיִהַה הָנָשַּב איָבָּנַה הָיננַחְ

 -לֶא םֶלָשּוְיִמ יאיִבָּנַה הָיָמְרִ חלש רֶׁשֲא רָפַּסַה יִרָבּד הלוי 29
 רֶׁשֲא םֶעָה לַּב- לאו יםיִאיִבָּנַה- לֶאְ םיִנהְּפַה לאו הָלּגַה ינקַז 'רֶתַי
 ךְלַמַהה הָיְנְכְי תאצ יִרֲחַא* : יהָלַבְּב םלשּורימ רַצאָנְדכּובְנ הָלְנֲה

 5 °° trsp (dll) 6 6 ante פה יניעלס) | 6 5 >6 | ל >6 | *1 6 5

 66 ְּךְרָבְּד | 7 == 6 ועְמַׁש | * 6 הוהי רַבְּב | < 6 םֶכיִנ-- | 8 * 6 םֶכיֵנְפַלְו |
 ל ] לע | < >6 ( 6 233155 בערל | 9 ** 6 רֶבְּדַה: 9 ורָבּד | *6

aeםַעָה"ְלָכ יֵניֵעְּב | * קמ 1 65  + sedדתֶא ּועַרָי | < 6 +-םֶהָל | זס * >6,  
 cf 13 | ° >6 | 41 prb 6 63 ןֶר-- | זז 3: >6 | bt 6 | 12 3 >6 | ל 1 6 8
 תטומה 63 || << 6 וראוַצ | % >5 | 14 >6 666 («cfs | ל dlc 6 | * 'בנ
 >6 | 456; $= 41+ ודבעל 6( 27,6 | 15 * >6 | * >6; in 3 etiam 'נח"לא א |
 = 6, Sk sol 'נח אנא | ! התא >6** || 16 = 1 תּומְת תאּוַה הָנָשַּב V cfזפ
 et 17 || *» >6, 3% sol הרס; 1 לע קז לא | 17 -* >66 | כ 20, 1 * >6 |

 ל רתי prb dl 6 6 | 5 6+ vb nonn; 1 41 | *-! >6, 3* sol הלבב 'שורימא.



 :םֶלָשּוְריִמ רגְסַּמַהְוׁשֶרֲחֲהְו יםלֶשּוריִו הָדּוהְי יֵרְׂש םיִסיִרָּפַהְו הָריִבּגַהְ
 -ךלמ הּיְִדִצ חַלָׁש רשא הָיקלַח- ןְּב הָיְרַמְגו ןַפשְְֶב הֶׁשֲעְלֲא י דָיְב
 הָוהְי רַמָא הכי :'רמאל הָלְבְּ לָבּב ךלמ "רצאָנְדַכּובְנז לא הֶדּוהְי
 :הֶלְבְּב םלשּורימ ייתילְנֲהרְׁשַא הלּוגַה- לָכְל לֶאְרשי יִהְלֶא *תואבצ

 :ןיְרְפ"תֶא ּולְכֲאְו תונג ּועטְגְ יובשו םיּתְב וגב
 תונָבּו םיִנְּב דילוהו םיִׁשְנ יו

 םיִשָנא ות ְֹכיֵתונְּ"תֶאְו םיִשָנ םֶכיִנְבִ ו
 :וטַעְמְּתִדלַאְו "םָשדּובְרּו 'תֹונְבּו םיִנָּב הָנְדָלַתְו'
 הָמָש םֶכְתֶא יִתיָלְנַה רֶׁשֲא "ריִעָה םולש-תא ּושרדול
 ס :יםוְלָש םֶכְ יהיה :המולשב יב הָוהְי-לֲא ' ּהדעב ּולְלַּפְתַהְ

 'םֶכיִאיִבְנ םכָל ואיׁשילַא לַארשי יהא ת תּואָבְצֹי הָוהְי רַמֲא הל יכל
 םָּתַא רֶׁשֲא םכיֵתמלֲח-לא ּועֶמְׁשִת- לֶאְו יםכיִמְסְקו םֶכֵּבְרְקְּברַׁשַא

aaaםִאְני םיִּתְחַלְׁש "אל יִמָשַּב םֶכָל םיִאְּבִנ םַה ירָקַׁשְב יּפ - 
 םיִעְבָש לבבל תַאָלמ ייפ יפי הוהְי רַמָא הכ-יּכיפ ם :'הָוהְי
 יָכְתֶא בישָהְ "בוטה יָרְבְּד-תֶא םכילֲע יָתֹמָקֲהו םֶכְתֶא דָקְפֶא הָנׁש
 כנא ירְׁשֲא תֿבְׁשֲחַּמַה-תֶא יִּתְערְי יִכֹנֲא יִּכייי :הּנַה םָקְמַהלֲא
 םֶכָל תַתְל יהָעְרְל אָלְ םולש 'תוָבְשְחַמ 'הָוהְידםֶאְנ" םֶכיִלְע בשח
 :'הָוְקִתְו תיִרַחֶא'

 :'םֶכיִלַא יִּתְעַמְׁשְוי יִלֶא םּתְללּפְתַהְר יםֶּתְכִלַהְו יִתֹא םֶתאְרְקּו'יי
 :םֶכְבָבְל לָכְב יִנָשְרְדִת "וכ  'םֶתאָצִמּו יִתא םֶּתְשְקְבּוי

 םֶכְתׂא יִּתְצַּבְקְו םֶכְתיִבָש-תֶא יִּתְבשְו הָוהְיְדַאְ םֶכָל "יִתאַצְמְנְו
 הָוהְי"ִאְנ םָש םֶכְתֶא יִּתְחֹּבַה רֶׁשֲא תומוקמָהה לָכמְ םיוגַהלָּכִמ
 םָּתְרַמֲא יִּכי5 :'םַשמ םֶכְתֶא יִתילְנהירׁשַ םֹוקְּמַה- לֶא םֶכְתֶא יִתַבַשַהַ
 ג לֶא הָוהְי רַמָאו הָבדיִּכי" סם והָלֶבֿב םיִאְבְ הָוהְי ול םיִקַה
 << 9%(6) רוחה לכ (םלשוריו) in 4 1 6 nonn MSS 8 ירשו ] 3 : 'בנ 6 |

66m;ו 2 4 *>6 | ל 6 "לע קזמ 1 -לָא | < 1 ₪ 6 8 הָתְלְנֶח | 46 |  
 ins frt םֶכָל | *-* >6 || DW >6 | : *1 6 6 ץראה | * 6 םֶדַעַב | = 63*ג
 םַמ-- | 5 >6? | << 6 םֶכַמּולָש? | 8 == >6 | 5b 68 םיִאְבָּנַה | < 6 ואישי לַאְו
 sd | %1 6 690 םיִמְלח | g *1c pc MSS 696% רקש | ל Gv אלו || 6-5 >6 |
 = 1 pr (cf 25,12( לbמכ ז היה cf 630 | * 6 יֵרָבְּד | *>6 | % 6 םֶכָּמַע |
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 םֶכיִחַא תאְּזַה ריֶעְּב בֵׁשֹויַה םַעָהלָּכְדלֶאְו דֹוָד אָפָּכ"לֶא בֵׁשויַה
 םָלְׁשִמ יֵנְנַה תֹואָבְצ הָוהְי רַמֲא הָּביז :הָלּונַּב םֶכְּתִא ּואְצְיאל רֶׁשֲא
 םיִנֲאְּתַּכ םָתֹוא יִּתַתָנְו רֶבָּבַה- תֶאְו בַעְרַהדיתֶא בֶרָחַהיתֶא םָּב
 יבֲעְרְּב בֶרֲָחַּב םֶהיֵרֲחַא יִּתְפְרָרְוי* :יֵעְרַמ הָנֹלַכֲאַת"אל רֶׁשֲא יםיִרָעַשַה
 :הקרשלו המשל הלל ץֶראַה -תוָכְלְמִמלָבל יהָעְַזל םיִּתַתְנּו רָבּדַבּ
 ועָמְשדאל-רָשא תחת :םַש םיִּתְחְּדַהְרֶשַא םִיּוּנַהדְלְבְּב הֿפְרֲחְלּ
 םֵּכְׁשַה םיִאָבָּנַה יֵדָבע-תֶא * םֶהיֵלֲא יִּתְחְָש שא הָוהְיְדאְנ יֵרְבְּדלָא
 -לָּ הוהיזרבד ּועָמָש םָּתַאְויי :הָוהְי-םאְנ 'םִּתְעַמָש אלו ַחלְשו
 הָוהְי רַמָאהַּבי הפ הל םָכׁשּיִמ יִתָחְלָשְרָשַא הליגה

 AL יב א גויה ירקש יִמָשְּ םֶכָל םיִאּבִנַה הישעמ
 הָדּוהְי תל לבל היל םֶהַמ יקל +םֶכיניעְל םֶּבַהְו לבב-דלמ
 למ םֶלְקרֶשַא יִבָחָאְכּו ּוהיְקְדְצַּכ הָוהְי ְּמְש רמאל לֵבָבְּב רֶׁשֲא
 םָהיִעַר שנ תֶא ּופַאניו לֵאָרְׂשְִּב הלב ושע רְׁשֲא ןעַײ3 :ׁשֲאְּב לָבּב
 "םֶאְנ דַעְו יעדיה יִכְנָאְו םיִתיּוצ אול רֶׁשֲא "רקש יִמְשַּב רֶבָד ּורְּבִדְיַ
 דהֶב5 :'רמאל ירמאת יִמְלֲחנַה והיְעַמְׁש-לָאְי> טו :האהה
 תְחְלָש הָּתַא רֶׁשֲא ןעי' ירמאָל לֵאָרְִׂ יֵהֹלֲא תֹוֲאָבְצ הָוהְי רֿמָא
 -ןֶב הָיִנַפְצדלֶאְר םֶלָשּורִב רֶׁשֲא ,םַעָהלּבלֶא יםיִַּפְס "הָכְמַשְב
 תַחָּת ןַהכ ָךְנֶתִנ הוהייפ :'רמאל יםיִנָהְכַהְלָּכ לֵאְוי ןפפה הישעמ

 אְּבנְתמּו עֶגְׁשִמ שיִאילָכָל הוהְי "תי םידקְפי תוויָהְל ןמכה עֶדיוהְי
 יִתְרַעְג אל הַמָל הַּתַעְוי :קֶניִצַה-לֶאְו תֶכּפְהַמַה-לֲא ותא הָּתַתָנְו
 לָבָּב 'ּונילא חָלָׁש כז לע יָּכי28 :םֶכָל אָּבְנְתִמַה יִתתָּנַעָה והָיִמְריּב
 :ןָהירּפתֶא לְכֲאו תונג ּועְטְנְו ּובָשְו םיִּתְב וָנְּב איָה הָּכְרֲא רֵמאָל
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  cf 242 | 18 1תועְרֶה | < 5 ןָערַמ ( ?(, ns 61 1 prb )cf 242 et 380(םיִרֲחַאָה

6 mlt MSS 08 i | * 0 pro, ו 6 א העוול | 5 pc 1155 הָלְלְקִלְו | 
  | 21 ** <6, ghגעמש | 20 3 הָתְלְנָה 1 cf 3%ַפ * 211155 םֶכיִלַא | "1 6 ב
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 :'איִבְנַה ּוהָיְמְרִי יִנְזָאְּב יהָּנַה רָּפַּפַה"תֶא ףןָהֹּכַה הָיְנַפְצ ארק?
 הָלוגַה לָּכ- ילֲ חלש :רמאל ּוהָיִמְרידלֶא הָוהְיְדרַבְה יָהְיְופ

 הכל אָּבִנ רשַא ןעַי יִמְלֲחַּנַה היִעַמְׁש"ילֲא הָוהְי רַמָא הָּכ רמאל
 רַמָא"הְּכ ןֿכְלי :רֶקׁש לע םֶכְתֶא חַטְבִיַו ויִּתְתְלש אלל יִנאְו היְעַמְׁש
 \ שיא ול הָיָה אל רערודלעו מלחה הָיִעַמָש-לַע רקפ יִנָנַה היהְי
 :ימעְלרהשע ינָאְרָשַא בוט 'הָארְידאְלְו *הֶּזַה םַעָהְּךותְּבִי בשה
 2 יהוהודלע רֵּבַד הָרָסִיָּכ הָוהְי"םֲאְנ

 רמָא-הּכ* :רֹמאָל הָוהְי תֶאַמ והמרד הָיָה" רֶׁשֲא רָבּדַהי 0

 תובש-ת תֶא תב ההיא םיִאְּב םיִמָ הגה יפי :רֶָפס"'לא ךילֲא
 יִּתַתְנ"רֶשַא ץֶרֲאָה" לֶא םיִתבשַהְו *הָנהְי רָמָא הָדּוהיִו לאְרְשְי ימַע
 לַארׂשודלֲא הָוהְי רֵּבְּד רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה הָלֲאְוצ פ :ָהּושְרִיְ םתֹבֲאל
 הָוהְי רַמָא הביי :הָרּוהְידלִאְ

 :םוָלָׁש ןִיִאְו דַחָּפ 'ּונַעְמָש הָדְרַח לוק
 וו דליזמַא וארו יאָנ"ולֲאשפ

 הלוי ֹריְלֲח-לע ויי רֶב-לְכ יִתיִאְר לוחמ
 *יוהל :ןוָקְריְל םיִנָּפ"לָכ ּוכְּפָהְנְו
 ּוהָמָּכ ןיאמ אּוָהַה םויַה לחג יִּ
 :ַעָשְּוְי הָנַמַמּו בלעיל איִה הָרְצתַעְו

 'תואְבְצ הָוהְי םָאְנ אּוהַה םויב הָיָה
 קָּתַנַא יִּיִתורְסּומּו "ךְךאוצ לעמ לע רֵּבְׁשֲא

 :םיִרְז ידוע וב -ּודְבעידאלו

 םָּכְלמ גָד תֶאְו םֶהיֵהְלֲא הָיהְי תֶא ּודָבֲעו
 פ || םֶהָל םיִקֶא רשא

 לֵאָרְׂשִי תַַּת-לַאְו הָוהְיְאְנ בקי יֵּדְבע אָריִתִַלַא הָּתַאְוי"
 'םָיְבש ץֶרָאַמ ךעְרזתַאְו קוחְרמ ףעישומ יֵנְנַה יּכ
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 :דיִרֲחַמ ןיאו ןנאשו טקשו בקעי בֵׁשְו
 וםִיֹוּנַה-לְבְּב הָלָכ הֵׂשֲעֲא יִּכ ְֲעיִׁשוהְל הָיהְייסֲאְנ ינא ךְּתאיּכיי
 טַּפְׁשִמל ְיִּתְרַפִיְו הָלְכ הֵׂשֲעֲא-אל ְךְתֶא ךַא םָׁש ְּךיָתֹוצָפַה רֶׁשֲא

 הָוהְי רָמָאהֶכ יי = ם  :ּדָמנֲא אל הקו
 :ּךַתָכַמ הָלַחְנ יָּרְבַׁשִל 'ׁשָנֲא

 ְּרִל ןיא הָלָעְּת "תוָאְּפְר רֹוָזָמְל' יד ןד-ןיאי+*
 ושרי אל וא ךּוחכש ףיבַהֶאְמ לבא

 יִרְזְכַא רסּומ  ךיִתיִּכָה בוא תּכַמ יִּ
 :ךיִתאטח ּוָמְצַע וע בר לָע

 ְּךֶבאָכְמ ׁשּונָא בש לַע יקעְזת"הַמיי
 ְדָל הָלֶא 'יִתיִשָע יאט ּומצע ְךַגוע ברולע
 "וכלי יִבָשּב םֶלְכ ךירְצלְכ ּלָכָאְי לכלב כל

 זבל ןּתֶא ּיַזְבְלָכְו הַסְׁשְמַל יףוסאׂש וָנָהְו
 הָוהייםִאנ ְּךָאָּפְרֲא 'ָּךִותוּכַמְמּו יל הָכְרֲאי הָלֲעֲא יִּכיז

 היהְירַמָאוהַּכִֿי פ :ּהָלְןיַא שֶרֹּד 'איַה ןזצ דל ואָרְ הָחְּרִנ יִּכ
 םחרַא 'ויְתנְּכְׁשִמּו בוקעי יֵלֲהָא תּובָש בֵׁשיִנְנַה
 :בֶׁש וטְפְׁשִמ"לע "ןומראו הָלָת לע ריע הָתְנְבַנְו

 םיִקֲחׂשִמ לֹוקְנ יהָדֹוּת םָהֵמ ציט
 :'ּורֲעְצִי אָלְו םיִּתְדַּבְכַהְו ּוטֲעָמִי אָלְו םיִתֵּבְרַהְו

 ובת יֵנָפְל ֹותָדעו םֶדָקְּכ "ֹויָנְב יּיְהְוי

 ונמ יא היָהְי>י :יויצֲחללּכ לע יתד
 יֵלֲא 'שֶּגַנְו ריתבבקהְו אֹצְי יּוֵּבְרַקִמ ולְׁשִמּו
 :'הוהיהם אנ יִלֶא .תֶׁשנְל וָּבְלתֶא ברע הז"אוה יִמ יִּכ

 2 :םיִהלאל םֶכָל הָיִהֶא יכֹנָאְו םֶעְל יל םֶתיְיְהְניי

 זג 5 >6 || * 65* avégrnoa | 51 6 6*3 al 'ִבָש | 13 cf 46,זז | ** 3 ךרֶועְל
iarpeveng (DNB?) | 14 >6; 6 (cf G6™S)6: 6 66 6גץמק6צ  simְךַאְפְרְו  

cf4,18|16 | *1 יקעְזת | " '403" ּושע  trsp inַּמּולָשְל; 1 | 15 8 >6; 15 5 6  
 16 ** םלכ >50; 6 ּולכאי םֶרָשְּב-?לָּכ | ל 5 ףיסש קזמ 1 ףיסְסש | 17 *<*6
 ּךַתְכְרַא | * 6 הָלְחַנ הָּכַמִמ cf 147 | < גט; 6 םֶכְדיִצְ peupa@) .טןגולש) |
 6 6+יּכ cf 5 רשא() | 18 * >6 | * 6 ּותּולָגְו | < 6 םֶעָהְו | :9 ** 6 ּואצְיו
 (םדומ?) םרָש; 1 הָאֹצְיְו | = >6 || 20 * 6 ואָבּו | * 63 םֶהיִנְב | < (3)6 םֶת--|
 66 <6 | < 3 םֶהיִצַחְל | 2ז *= 6 (םֶהַמְפ) ּונָּמָמ םיִריִּבִא ּגיָהְו + éח %
 [806]; frt sic 1 cf 31,11 | ™° 8 םֶּברקמ םֶלשמו || < 6 םיִּתְצַּבַקְו | 4 6 א. ח0-

dwkev | 77 Sx || vs 22 >6.סדק6ועסטסוצ || < 6  
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 'רֶרוּגְתִמ ירַעָס הָאְצְנ הָמַח 'הוהְי "תרעס הגה
 :לּוחִי םיִעָשְר "שאר לע
 ובל 'תָמִַמ 'וָמיקַהְדדעְו" ותשע"דע הָיהְידףִא *ןּורַח בוש אל
 הָיְהֲא הָוהְי-םִאְנ איִהַה תעֶּבי 31: "הב ּונְנְּבְתִּת םיִמִיַה תיִרֲחֲאְּב
 :םעֶל ָליָהְי הָּמֵהְו לֵאָרְׂשִי 'תֹוחָּתְׁשִמ לכל םיהלאל

 הָוהְי רָמָא ה
 "ברח יֵדיָרְׂש םע" רָּבְדִמַּב 'ןַח אָצַמ"
 ייל הֶאְרְנ הָוהְי קוחְרַמ :לֵאָרְשִ ועיִּגְרַהְל ולה
 :'דָסַח ךיִּתְכַשִמ ןּכְ"לע ְּךיִּתְבַהַא םֶלוע 'תַבַהֶאְ
 'ִיַּפְת יִּרְעַּת דוַע' לֵאָרְׂשִי תַלּותְּב תיִנָבָנְו ָנְבָא ידועי

 :םיִקָחְשְמ ילוְחְמְּב תאַצְיְו
 :'ּולָלִתְו 'םיִעָטְנ ּועטְני ןֹוָרַמְׂש יִרָהְּב םיִמְרְכ יט ידוע5
 םִיָרְּפֶא 'רָהְּב יםיִרָצְנ ּואְרק םוידשי יב

 ס .:ּוניהלא .הָוהילֶא ןויצ הָלענְו ּומּוק
 הוהְי רַמָא ו הָכיְּכז

 ּורְמֲאְו ּולְלַה ּועיַמְׁשַה 'םִיּוּנַה ׁשֹאָרְּב להו יהָחַמש .בקעיל רנר

 :לֵאָרְׂשִ תיִראְש יתַא יְךֶמעזתֶא הָוהְי יעשוה
 ץֶרָאדיַתָּכְרַיִמ םיִּתַצַּבקְו 'ןופצ ץֶרָאַמ" םֶתּוא איִבָמ יִנָנַהְל

 וחי תָדָכֹויְו הָרָה 'ַחסַּפּו ךוע םָּב
 םליִבְוֶא 'םיִנּונֲחַתְבְו "ואבי יִכְבְּבי :הָּנַה ּובּושָי לודָנ להק
 ּהָּב לְׁשכ "אל רַשָי רָדַּב םִיַמ ילֲחנ"ילֲא םכיִלוֲ
 פ :ַאּוה יִרכְּב םִיָרְפֲאְו בָאְל לאְרשיל יִתיָנֲהחיִּכ

 לףרמָאְו | קָחְרַמִמ םיִאָב ּודֵּנַהְו "םיוג הָוהְיְרַבְד ּועָמְׁשיס
 :וְְדַע הָערְּכ וְרְמֶשּו ּונְצְּבְקְי לֶאְרְשְי הָרֶזִמ

23. 24 cf 23,19. 20 || 23° 6 bp | * 6 + האצי | * 9 לֶלּוחְתִמ | 3 <6 | 

 < 6? אובי | 24 * > 23,20 | ל >6% dl || > Vrs nmin || 5 5 23,20 + הָניִּב |

prb(םח?); 1  Bepuév2 9% 68 60ק0צ  | sg31, 15 לכ >66 | ל 66  Cp 
 עוגרמ (אצמ) יִתאָצָמ cf 6,16 | ** 66 בֶרָמִקב םֶויִדְבִא (םע) | 3 * 6 ול; 3+

cf 2 | +636 'הא | 5 ₪ ] 'חְּב 6466  sim 6 | b 20MSSל רמי ' 
 יכ 6** דוע | *= 6 ּךּפְת יִחְקִּת 6% +דוע | * 636 לַהְקְב | 5 * 1 4* | ל
 יעָטִּת | == 62 ּועַטְנ 1 יעָטת pio) | 51 (cf 6 לֵלַהְו | 6 6(=6
 )5g םיָנָעִמ ארק cantator) אאא 2 | * 6 ירהב 66 5) | 7 * >6 | *1 6 6 םיּג

 1c 66 pin | 51 6 66 ty“ | <? תֶאְו | 8 ** 6 ופצמ | ל 6% = דעומנ
 חַסַּפזהָו וה | ס * - ואצי, קזמ 1 | * 66 םיִמּוחְנַתְבּו | < 16 6 לע |68

 אלו 10 * prb dl | 9 ורמא; 2
Biblia. 45 
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 :ּּנמִמ 'קֶזַח ִיַמ ולָאָּו בקעוזתֶא הָוהְי הָרָפִיְּכיו
 הוהְי בּוטלֶא רַהְנְו ןויצדיםוָרְמְב ונגר לאָבְו ו

 רֶקְבּו ןאצדינְּבדלעְ רַהְצילַעְ שֶריִּתִד לע 5 ןדילע
 :דֹוע הָבַאְדְל ּופיִסוידאָלְו יהוה ןְגְּכי םֶשְּפַנ הָתיִהְו
 יוָּבחַי םיִנקָזּו 'םיִרְחְבּו ילוזמב יהָלּותְּב חַמְׁשּתי זא 3

 :םָנוגימ םיּתְחַמָשְו יםיִּתְמַחְנְו ןושָשל םֶלְבָא יִּתְכַּפָהְו

 עָבְש יבּוטתא יִמַעְו "ןָשָּב יםיִנֲהְּכַה שפג יתיר
 הָוהְי רַמָאוהַּכיפ ם :'הָוהָיםִאְני

 םיִרּורְמַת "יִכְּב יַהְנ עֶמְׁשִנ הַמְרְּב לוק
 םָחְּנַהְל הָנֲאַמ יהיִנְּב-לעי הָּכַבְמ לָחְר

 הָוהְי רַמָאו הב פ  :ּונְביִא יִּכ "ָהיִנְּבדלַע
 יהעמּדִמ ךיניעו יִכָּבִמ לוק יִעְנִמ
 :ביוא ץֶרָאַמ ּובשו *הָוהְידאְנ' ךְתְלַעְפל רכַש שי יִּכ

 :'םָלּובנל 'םיִנָב ובָשְו | יהָוהְייםֲאְנ ךָתיִרָמַאְל הוקת"שיוייז
 דִדונְתַמ םִיַרְפֶא יִּתְעַמָש ַעומָשיא

 'דַמְל אל לֶנָעְּכ *רַסְּוַאְו יִנֵּתְרַסִי
 :יִהלֶא יהוה הָּתִא יִּכ הָבּושָאְו יִנָבְשַה

 יִּתָמַחְנ *יִבּוש יִרָחְאיִּכיַ
 ףרידלע' יִּתְקָפְס "יִעְדּוה יֵרֲחַאְו
 :יִרּועְנ תַּפְרֶח יִתאָשְנ יִּ יּתְמלכְניםנְ ייֵתְׁשָּב

 םיעושעש דל לםא םִיֹרפֲא יִל ריקי ןֶבַהְיפ
 ידוע ּונָרְְּזֶא רֶכָז ּוּב יִרָּבַד דמי
 | פ | :הָוהְיםִאְנ ּונָמְחְרַא םַחַר "5 לַעָמ ּומָה ןֿכדלע

 "םיִרּורְמִּת יכל ימש יםיִנָיְצ דל יִביִצַהְי
 זז *1 5 6 6 ולָאָג | * 66 םיקזח || ז2 = | קזט 628 רַהְב | * 66 ואבו?

GMSS éxarrigovrat; 1 frt ּונָבְרְו idque antea dl || 5 6 ;לע prb sic 1 || $ 6R 
  | 16 5'ד ץֶרָא-לע | == 66ג יִרְּפ ץעּכ | 13 << 66 קטז | * 62 'ב לַהְקִּב

 יול יִנָּב + | 14 * 66}מס sed 6 14 cחב | 6% ּודחָי | < >66 || ' 66 לדָנַאל 66
lam | 5 dl 6 69)3*%( | = <6 | 15 = 51 add ||” fit] 6 696 יכבו | >> >6 | 
5 dl 6 633% || > 1 6 Vrs םֶניִא | 16 * 6? ְּךַעֶמּדִמ | bb 6 | 7 ** <6 | 

WY 6 aliter | > >6 )3* 5 ast) | 18 * 6 + (יִכְנָא | ל 66 דַמְלַא אל? )1? דָּמְלִמ אל | 
 4 ?dl (mtr cs) | 19 * 66ג יבש | * ₪1 יִרְסּוה | =< 6 תַשּב םויזלע | <

 ₪ 0686156 00ו || 20 * 5 ב | ל >668 || * dl 6 3 ] prb lc 39 ויָלֲע |

>6S | > 6 (cf £A) riuw-6000 | ל  cf 3% alבז = 65% ןויצ; ₪ 1 6 6 םיפצ  

 ;piav (e riuwpiu?) 1 םיִרמְת ? 3 רָּבְדִּמַב יִבָשּו
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 'יִּתְכָלִה ְךֶרּב הָלְסְמל ּךַּבל יִתְש
 ּךִיִרָעְד לא יִבָש לארשי תַלּותְּב יבוש
 יהָבְבּוׁשַה תָּבַה "ןיקֶמַחְתת יהו :"הָלֲא

 :ירָבּג בֵבֹוסְּת הָבְקְנ ץֶרָאְּב' הָׁשְדֲח 'הָנהְי אְרְביִ
 רָבְַּה-ַתֶא ּורְמאְי דוָע ילֵאָרְׂשִי יהלֶא תּואָבְצֹי הָוהְי רמָא-הַּכ

 -הַוְנ' הָוהְי 'ִּדְכְרְבי 'םתובש-תא יִבּושָּב ויָרְעְבּו ּהָדּוהְי ץֶרָאַּב הָּזַה
 םיִרָכַא יָּדְחִי 'וירעדלכו הָדּוהְי 'ּהָב ּובְׁשְִ'= :ישָרְפַה רַה 'קֶדָצ
 :יִתאְלַמ הָבֵאְּר שָפְנְז לָכְ הפיע שָפָג יִתיִוְרַה יְּכי5 :רֶדָעְּב 'ּועסְנְו
 םיִמָי יהַּנַה>ז ם :יל הָבְרֵע יִתָנְׁשּו הֶארֶאְו יִתָציִקֶה תאזלֲע5
 עַרֶז הָדּוהְי 'תיב-'תאְ לַארׂשי תיבת יִּתְעַרזְו הָנהְיםַאְנ םיִאָּב

 ץותנלו שוָתְנל םֶהיֵלֲ יִּתְדְקָש רֵׁשֹאַּכ היָהְו :הָמַהְּב עֶר םָרָא

 -םִאָנ עוטנלו תֹונְבְל םֶהיִלְ דֶקָשֶא ןּכ עַרָהְלּ 'דיָבַאהְלּ סרה ו
 דוע ורמאודאל םַהָה םיִמְיַּבפ :הָוהְי

 :הָניֵהָקִּת םיִנְב יְִּׁשְו רֶסֶב ּולְכֲא תובא
 הָניִהְקִּת רֶסְּבַה 'לְכאָה יםָרֲאָה"לְּכי תּומָי ּונֹוֲעַּב שיאדםא כ
 לֵאָרְׂשִי תיֵּב"תֶא יִּתַרָכְו הָיהְי"םִאְנ םיִאְּב םיִמָי הֶּגַהּיי ם :וָנְׁש
 םֶתֹובֲא-תֶא יִּתַרְּכ רש תיִרְּבַכ אלי :הָׁשְדֲח תיִרְּב הָדּוהְי תיבתֶאְו
 -תֶא ּורפַה הָּמַה"רֶׁשֲא םִָרְצִמ ץֶרָאמ םָאיִצוהְל םֶדיְב יקיִזְחָה םויְב
 תר רַשַא יתיִרְּבַה תאָז כג :הָוהְיְ"ַאְנ םֶב יִתְלַעְּב נָא יִתירְּ

 ילדה הָמַהְ חיל San יִתָהו "הָנְבְתַכָא םָּבְל לעו םָּבְרְקְּב
 נע רמאל ו ויִחֶאדתֶא שיָאְו ּוהָעְרדתֶא שיא ידוע ודל אלו :םַעְל

 כ הוה" םֶלודנידְו ָגטקִמְל יתוא ּוְדְ לכ וכ הָוהיֶא
 הֶוהְי רָמָאוהַכ* סם :דֹוערָּכְזָא אל םֶתאָטחְלּו םֶנועְל חלְסא

 הָלְיַל רוָאְל םיִבְכּוכְו ַחַרָי תֶּקִח םֶמֹוי רֹוֲאְל שָמָש ןתנ

frt sic (vel sim) | (conj 6 22) |הָנא ;  vel (JN)0 ּתְכָלָה | 5% הֶלַבַא  .. 

 22 * 66 יִבושָת | * 6 2 הָבְּכָשְמ | | < 64+ (ׁשְדְח) עטמל הָעּושַת | 680
 טד ו ה | 23 4: מ sol 'בצ א || 6 %

Wp || 24 °° Gf6£ (ח\ ס(אטוסצ (60) || * 692 Aתובש | < 66 ךּורָּב | 5-7 ! 

 יִרָע יִבשּויו | * 69 ּוצְראלַכְו | < 1 \569 'דע יעְסנְו | 25 66 'נ"לָכ | 274
 praem "כל ל-5 ghx | > >6f | 28 *=* >66 | ל >6 | 20 >66 || 4ס **>6

 ו al | * 6 לאו | 32 663 יִּתְלעֶּג | 33 * 6 יִתיִרְּב | * תסממ 1155 יִנָּב |
 < prb 1 6 243155 יִּתַתָנְו | 34 * >68" al | ל prb 1 6 66 הָעְד | << >66 |

in 6 postv 7.35. 36  
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 :ומש תוָאְבָצ הָוהְי ויָלַנ ּומֲהַָו םִיַה עגר
 הָוהְי"םֶאָנ נפל הלאה םיָקְחַה ּושָמְיְ א 5

 פ :םיִמְיַה"לְּכ נפל . תֹויְהְמ ּותְּבִׁשִי לאְרׂשִי עַרָו ג
 'הְוהְי רַמָא ו הכיל

 הַטֲמְל ץיִרֲאדיידסּומ ירקחיו 'הָלֲעַמְלַמ םימש 'ודמידסא
 סם :"הָוהְידםֶאְנ ּושַעְרָשַא-לָּכדלַע לֵאָרְׂשִי עזב סֵאֲמֲא יָנאדִּ
 לֵאָננֲח לדְנִמִמ הוהיל ריִעָה הָתְנְבִנְו הָוהָי-םֲאְנ * םיִמָי הנה

 בֶסְנו בֶרָנ תַעְבּג לע ּוּדְנְנ הָּדַמַה הוק דועיא :Ns הָנַּפַה רעש-'רע
 ןורדק לַחֿצ-רע יתּומְרְׁשַה-לְכְו ַׁשְּדַהְו םיִרְנְּפַה קמעה" לכוס :הָתַעּ
 סֶרָהְידאַלְו ׁשֲתָביאְל הוהיל ׁשֶדק הָחְּרְזִמ םיִסּּפַה רעש תָגַּפ"'דע
 טיי: יטפלגוהש

 תיִריִׂשֲעָה תֶנָשַּב הָוהְי תַאֹמ ּוהָיְמרויֶא הָיָה"רׁשא רֶבָּרַהִי 2
 :רַצארְדכּובְנל הָנָש הָרָשָעְדהְנמְש הָנָשַה איה הָּוהְי ךְלֶמ ּוהָיְקְדצְל
 אּולָכ הָיָה 'איִבָּנַה ּוהָיְמְרִיִו םלָׁשּורַ-לע םיִרָצ לָבְּב ְּךֶלַמ ליַח יזָאְו*
 -ָּךְלַמ ּוהָיִקְדצי ואְלְּכ רֶׁשֲאג :"הֶדּוהי דלמ'-'תי רֶׁשא הָרַטַּמַה רַצַחּב
 ןתנ יִנָנַה הֶוהְי רָמָא הָּכ רמאל אָּבְנ הָּתַא עּודַמ רֶמאָל יהָדּוהְי

 אל 'הָרּוהְ ּףָלַמ והָיְקְִצְי :ָּדְכְלּו לַבְּביִלִמ ךיִּב תאָּזַה ריִעָהתֶא
 ויפדסע ויפ"רָּבדו לבְּבְֶּלמ דָיַּב תג ןַתָּנה יִּכ םיִדְשַּכַה ךימ טְלמִ
 'היִהְי םָׁשְו "ּוהָּיִקְדִצ-יִתַא ךיְלוי לָבָבּופ :הָניִאָרַּת ויִניִעְדתֶא 'ֹוָניֵעְו
 ּפ :'וחילְצת אל םיִּדְשַּכַהדתֶא ומחלת יִּכ הָוהְידםָאְנ ותא ידְקפְדדַע
 "ב לַאָמנֲח הָּנַהז :רמאל ייֵלֲא הָוהְי-רבד "הָיָה ּוהְיִמְרִי רָמאיויפ
 ל יִּכ תֹוּתְנעְּב רֶׁשֲא יִדָשתֶא ל הָנָק רמאל "לא אָּב רד םלש
 יהוהְו רַבְכ' יוד לֵאָמנֲח יִלָא אביו :תֹונָקַל הָלֲאְנַה טַּפְׁשִמ
 ורְׁשֲאי תֹותְנעּב"רְׁשֲא ירְׂשתֶא "אנ הנק יָא רָמאיו ּהָרָטַמַה רֲח-לָא
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 עדאְו 'ִּךַל"הַנְק הָלֶאְגַה ְּךְלּי הָשְריִה טּפְׁשִמ דל יִּכ ןימְנְנִּב ץֶרֶאְּב
 רֶׁשֲאי ע 2 ןֶּב ילֶאָמְנִ תֶאַמ הָּלׂשֲה"יֵתֶא הָנקָאְופ :אּוָה הָוהְי-רַבְד יִּכ

 יָה הָרֲָׂעְו םִיְִקְש הָעְׁש ףסַכַהיתֶאי וליהָלְקׁשֶאְ 'תָתְנעּב
 :םִָנְזאְמְּב ףֶסָּכַה לֶקְשָאְו םיִרֲע רֶעֲאְו םתחֶאְו לָפַַּב בָּתְכֶאְו יי
 :ּוקגַהְתֶאְו 'םיִקֲחַהְוהְְצִמַהםּוָתָחָה"ֹיתֶא הָנָקַּמַה רֶפַס"תֶא חָקָאויי
 יניעָל ּהיְפְחַמְְּב היְרגְּב ְָרְלֶא 'הָנְקִמַה רֶּפָּפַה"תֶאי ןֵתֶאו

a ₪ osייָניִעְ נה רֶפְסְּ ה ו  

 יהוה יּולְגַה רפס תֶאְו םּותָחַה תֶאְו הוה הלמה רפס תֶא הלאה
 רַמָא הָכ יִּכיפ פ :םִיָּבַר םיִמָי 2 ןעמְל ׁשִרֲחילְכְב 'םַּתַתְּ

 ne הָנקמַה רָפְסתֶא תת יִרְחֶא ל לֶלַפְתֶאְ 6 ם = תאוה
 תיִׂשָע הָּתִאו הגה הוה יינרַא ּהָהַאל ":רמאל הָירְגְִּב רָב
 :אלפודאל הּיּוטְנַה בערב לּודָנַה ַח ב ץְרָאָה-תֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא
 קיחדלֶא תובא ןוע םַלָשְמּו םיִפְלַאַל + דס הָשָע8ַ :רָבְּלּ ָּךַמִמ
 לדֶנפ :דמָש תֹואָבְצ הָוהְי רובָּגַה פורְגַה לֵאָה םֶהיֵרֲחַא םֶהיִנְּ
 יםָרֲא יֵנְּב כלב לַע יתוחְקפ ךיניִערְׁשַא יהילילעה בֵרְו הָצַעָה
 םיִתְפִמּו תותא ָּתְמַש-רַשַאיי :יויִלָלַעַמ יִרּפַכְוי ףיַבְרְדּ שאל תַתְ

 םִִיּכ םָש ל הֶשַעְתו םדאָהּ לאש הּזַה םָּיַה"-דֲע םִיֹרְצִמ"ץֶרָאְב
 םיִתָפֹוְמְבּו תֹותֹאְּב םִיָרְצִמ ץֶרָאמ לֶאָרְׂשִ-תֶא ָךֶמע-תֶא אתני הָזַה
 ץֶרָאָה"תֶא םֶהָל ןֶתִתו = :לרג אָרומְבּו הָיּטְג ערְזאְבּו הָקְזח דָיְבּו
 :שָבְּו בָלִח תבָז ץֶרֶא 'םֶהָל תֶתְלי םֶתּובֲאְל ָתְעַּבְׁשִנירׁשֲא תאזה
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 702 הימרי 32,2337

 תֶא ּוכָלָהאְל יָּדִתוָרֹתְבּו ףְלוקְב ועְמְׁש"אלְו ּהָתא ּוְׁשְריַו ואבי 3
 -לָּכ "תֶא םֶתֹא 'אָרְקִּתַו ּושָע אל 'תושעל םהָל הָתיִוְצ רֶׁשֲאלְ
 ךִיּב הָנִּתַנ ריִעָהְו ּהָדְכְלְל ליִעָה ּואָּב יתוללסַה הגה : תַאְַּה הָעְרֶה
 רָשַאו 'רָבּדַהְ בַעְרַהְו בָּבְחַה יִנָּפִמ היל םיִמָחְלְגַה םיִּדְשַּבה
 ְךְל"הָנְק יהֹוהְי ינדַא' ילֶא ּתְרַמִא הָּתַאְו> : :*הָאר ְּךנֲהְו הָיָה יתְרּבְּר
 ספ | :םיִּדְשּכַה ִיְּב הָנְּתַנ ריִעָהְו םיִרֲע 'דַעָהְו 'ֶסָּבַּב הרשה
 יָהְלֶא הָוהְי יִנָא יהָּנַהְַז :רמאל ּוהיִמְרוהלֲא הָיהְי-רַבְּד יהיו
 ןתנ יֵנְנַהי הָוהְי רַמָא הָּכ כל :רֵבּדילְּכ אלפי יּנַּממַה רׂשְּבלְּכ
 לָבְּבד דלמ ירָצאְָרְדְכּובְנ דיבו םיִּדָשַּכַה ריבי תאוַה ריֵעָה-יתָא
 ריִעָהדתֶא ּותיִצַהְו תאֹזַה ריִעָה"לַע םיִמְָלִּנַה םיִדשַּכַה ּראְבו9 :הָרָכלּו
 לעבל םַהיִתִוְגַּגלַע ּורָטְק שא םיִּתְּבַה יתֶאְו ָהּופְרָשּו שָאְּב תאּנַה
 לֵאְרְׂשִוהיגְב ּויָהיְּבי :יִנָסיִעְבַה ןעמל םיִרָחַא םיִהלאל ! םיִכָסְנ ּוכָּסַהְו
 א לֶאְרשי"ינב כי םֶהיִתְרִענִמ יִניִעְּב עָרֶה םישע ָךַא הָדּוהְי יִנָבּו
 יּתָמֲח- לע ִּפַא-לַע יָכז :יהָוהְיְדםִאְג םֵהיֵרְי הָשַעָמְּב יִתֹא םיִסַעְכַמ
 הָּזַה םויַה דע התא ונְּב רֶׁשֲא םזיַה- ןמל תאּוַה ריִעָה יל הָתְיֲה
 רשא הָדּוהְי "ינְבּו לארי תַעְרְלָּכ לע: :יָנפ לעמ ּהריְסהל
 שיאו םֶהיִאיִבְנּ יםהיִנָהְּ םָהיִרש םֶהיִכְלַ הָּמַה יִנטיעְכַהְל ישע
 םֶתא ידָמלְ םיִנָפ אָלְו ףרְע ילָא נפו 3 :םלשּורי יִבָשְוְו הָדּוהְי
 תִיְּבּב םָהיִצּוקַש יומישיר + :רָחּומ תַחָקָל 'םיִעָמש םֶניֵאְו .דמלְ םֵּכְׁשַה
 ורֶׁשֲא ילַעַּבַה תֹומְּב"תֶא ֹונְביו :יואמַטְל ויל יַמְׁש-אָרְקְנירְׁשַא
 -אל רֶׁשֲא 'ףלמל םָהיֵתֹונְּב-תֶאְו םֶהיֵנְּב-תֶא ריבעהל םֹּנְהְדְְב איִנְּב
 יֵמֲחַה ןעָמְל תאָזַה הָבַעוְּתַה תושעל יֿנלדלע ּהָתְלַע אָלְו םיִתיִּוצ
 ילֶא לֶאְרְשי יִהלֲא הָוהְי רַמָאדהַּכ 'ןבל הָתַעְו5ּ ס :הָדּוהְיזתֶא
 בֶרֲחַּב לבבל דִיְּב הָנְּתָנ "'םיִרָמִא םָּתַא ו רשא 'תאּזַה ריִעָה
 םש םיִּתְחַּדַה רֶׁשֲא יתֹוצְרֲאָה-לְּכִמ םֶצְּבְקִמ יִנָנַהְיז :ירָבָּדַבּו בַעְרְבּו

 23 %.1 6 nonn MSS Q’ASE ךֶתְרּותְבּו 6 ךֶֹורתְבּ | ל >6 | < 6?וארקינ;
 frt 16 3 אָרְקִּתַו CA guvivrngav) || % ft dl 6 3 | 24 * 6 ןומָה? | : >6 | 6
 ַאַּכ | %6+ןַּכ | >6 | 25 ** >6 | * 6 ? ףֶסָכְב 60 6 רַפָסַּב בּתְכָאְו
 םּתחֶאְ | < 6 דַעָאְו | 26 66 יֵלֲא | 27 * >66 | * 6936 וז הָחָּכִי ve אָלָּכִי |

29g = prblc 61 6 6 ןָּנִּ ןתָנַה | ל >6 | < >6 |  dl c 693 | 2 28 == fr5  
 -תֶא ּופרשו | 30 == ₪16 66 | 32 * ינב >6 | ל* 68 'הכ| 'רשו 'למו | 3310
 3 "דָמְלַאְו | > 6+דוע | 34 6 7,30 | * KO ּומיִשְו | ל 6 םֶתאָמְטְּ | 355 41

36°adlc 68 |731 | < ֵּבַל 3 + תַפֹתּב | ל 1 6 6* ְּךֵלַמַל | * ס איִטֲחַה |  
 5 1 66 לע | <>6 | = ₪ 1 6 6 רַמֹא הָּתַא || * 6 יִבָשְבּו | 37 * 6% ץראה.



32,38--339 JEREMIA 703 

 םיִּתְבְׁשִהְו הֶּזַה םוָקָּמַה-לֵא םיִתְבְשַהְו לודָנ ףָצָקבּו 'יִתְמֲחבּו יִפַאְּב
 בל םַהָל יִּתַתָנְופ :םיִהלאָל םֵהָל הָיִהֶא יֹנֲאְו םעל יִל ּויִהְו :חַטְבְל

 םֶהיְִבלְו םָהל יבול םיִמָיַהילָּכ יִתוא הָאְרְ דא רו ָחֶא
 םֶהיִרְחֶאְמ 'בּושָאדאָל רשא םֶלוע תיִרְּב םֶהָל יִּתַרכְוי :םָהיִרַחֶא
 יִּתָשָשְו"יי :ילעמ רוס יִּתְלְבְל םֶבָבְלְּב תא יִתָאְרִידתֶאְו 'םתא יִביִטיהְלי
 -לֶכְבּו יב לָכְב' תָמָאְּב תאּוַה ץֶרָאְּב םיִּתְעַטְנּו םֶתוא ביִטָהְל 'םָהיֵלע
 תֶא הֶּוַה :םעֶה"לֲא יִתאַבַה רָשַאַּכ הָוהְי רָמָא הכדײכ סם ;'ישָפַ
 הָבּוּטַה- לָּכדתֶא םֶהיִלְע איֵבַמ יִכֹנֲא ןָּ תאזַה הָלּודְּגַה הַעְרָה"לְּכ
 םָּתַא רֶׁשֲא 'תאְזה ץֶרָאְּב 'הָדְׂשַה 'הָנְקַנְו :םהילע רבד יִכנָא רֶׁשֲא

 תיהָשי :םיִדָשַַה ִיְּב יהָנּתַנ הָמֵהְבּו םֶרֶא ןיִאַמ איה הָמָמְׁ יםיִרְמא
 יביבְסבו ןמנִּב ץֶרָאּב םידע דַעָהְו םותָחְוירֶפְפּב בּותְכְו ונקי ףסּבּב
 -יִּב בֶגֶגַה יִרָעְבּו הָלֵפְׁשַה יִרָעְבּו רֶהָה יִרָעְבּו הָדּוהְי יִרָעְבּו םלָׁשיְרי
 פ | יהָוהְיָאְנ םָתּובְׁשתֶא בישֶא

 רַצְחַּב רּוצָע ּונָדֹוע אּוהְו תינש והְימְרידלא הוהְי"רַבְד יִהְיַ 33.

 הָניִכַהל ּהָתֹוא 'רצוי יהְוהְי השע" הָנהְי רַמֲא-הכ :רֿמאָל הָרָׁטַּמַה

 'אָל יתֹוָרְצְבּו תל ָךְל הֶדיגַאְו ְךְנֲֲאְו ילא אָרְקי משו הָוהְי
 תאַּהריִעָה יֵּתְּב"לַע ילֵאָרְׂשִי יֵהלֲאֹי הָוהְי רמָא הל יִּ* ם :םָּתעַרְ
 יםיִאְּבפ :'בֶרֶחָהלֶאְו תוללסַה- לֶא םיִצָתָּנַה הָדּוהְי 'יֵכְלַמ יִתָב"לַעְ
 יִפָאָב יִתיִּכַהְדרָשַא םֶדָּאֶה יִרְנַּפתֶא :םָאְלַמְּ םיִלשּכה'תֶא טלה

 יגְגה< :םתְעְרְּכ לע 'תאֹוה ריעָהמ" נפ יִתְַּתְסה רֶׁשֲָויֵתְמֲחו
 םּולְׁש יתָרָתע םֶהָל 'יִתיִלַגְ 'םיִתאָפְּו אָפְרַמּו הָכְרַא ּהָל"הָלעמ

 -לוכל יחלקו לאט רשֲא למ םיִּתְרהַטְו :הָנשאָרבְּ

 ושש םָׁשל רל תהי זיִב עפ 'רשאג ילאָטַח רֶׁשֲא היו
 37 ל 6 'םנ | < 6 קו 39 *1 6 66 רַחַא | ל 0 ל | 40 * : 66 ביִשֶא |

 55 >66 | 41 = 6 יִּתְרקַפּו %6*6 + םֶהיִלָע | ל 6 שפגלכבו בל-לכבו (לכ
Vrs niל ג 6  | ah hacנקנו,  Vrs42 * >3 | *6 6 43 51 6  | (₪< 

 cf 44 | 5 ₪ 61 6 6 | 9% ₪ 1 6 6 רַָמִא ARN 6) 36 | * prb lc 36 'נְו 6

 וגְּתְנְו | * 6 יִדיִּב | 44 >6 | Cp 33,2 *] 6 6 ץֶרָא[ה] הָשע; הוהי <=

 630 | ל 630 "ו | 3 * 6MSS KOr 8 'ג | * 34MSS אלו, nonn MSS Vrs רשא
)nis a44( |אל | 4 ** >6 | ל שט ְלָמ | = 5 לא >6; 5% 1 6 6 לָחַהְלֶאְו  

 dub;>6|° 13MSS*5 6 דלֶא ,cfr ו | <6 ּהָא-- | =! 6 םֶהַמ | 6 *1 < 6היִת--|
 ;b2 | > cmp ₪1 6 3 כר | 8 *1 6 66 םֶתֹנֹוֵע || * 6ג רפְזָא אלן | " >:

 1 6 QM -לָכָל | * רשא >69 | ף * >6; 3* = 4 | ל 1c 6 ןשָשְל
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 הָּבּוטַהלָּכדתֶא ּועֲמְׁשִי רֶׁשֲא ץֶרֶאָה "ייוג לֶכְל תֶרֶאְפַתְלּו 'הָלַהְתַל
 םולָשַה-לָּכ לע הָבֹוּטַה- לָּ לע וֹזְגָרְו ּוָדֲחְפּו יםָתֹוא הֶׂשְע יִכנִא רשא

 הָוהיקְמּב עֶמְׁשִי לוע הוה רָמאּוהָּב ם :'ּהָל הָש ִכְנִא רשא
 הָדּוהְי יָרֲעְּב *הָמַהְּב ןיִאמּוי םָדֶא ןיאמ אּוה בֵרָח םיִרָמִא םָּתַא שא
 :הָמֵהְּב ןיִאַמּו 'בשוי ןיִאַמּוי םָרֶא ןיִאַמ תֹוֿפׁשנַה םֶלשּורְי תֹוצֲחְבּו
 -תֶא ודוה םיִלְמֲא לוק הָלּב לוקו | ןְתָח לוק הְָמָש לוקו שש 1 קיי
 תִיַּב 'הֶדוּת 'םיִאְבְמ ּוּדְסַח םֶלועְליִּכ יהָוהְי בוָטדיִּכ תֹואָבְצ הָהְי

 הָּכיי ם יהָוהְורַמָּפ הָנְׁשאָרָבָּכ ץֶרָאָה"תּוִבְׁש-תֶא ביִשְאיִּכ הָנהְי
 דעו סֶדֶמןיִאְמ בֶרְחַה הָזַה קמ הָיָהְי ידוע תֹואָבְצ הָנהְי רַמָא
 ָרעְּב רַהָה יֵרְעְּביג :ןאָצ םיִצְּבְִמ םיער הָוְנ ּויָרְע"לְכְנּו 'הָמַהְּ
 הָדּוהְי יֵרעְבּו םֶלְשּורְי יביבְסבּ ןָמינִּב ץֶרֶאְבּו בֶגנַה יִרָעְבּו הֶלפְׁשַה
 ס  :הָוהְי רַמֲא הָנֹומ ידי-לַע ןאַצַה הָנְרָבעַּת דע

 רֶׁשֲא בוטה רֵבְּרַהזתֶא יָתְמְקַהְ הָוהְיְדִאָנ םיִאְּב םיִמָי הָגַהי+
 תעֶבּו םָהָה םיִמיַּבSפ :הָדּוהְי תיִּבלַעְ לֶאְרְשי תביא יִּתְרַּבְּד
 םיִמָיַּבי :ץֶרָאְּב הָקָדָצּו טפְׁשִמ הָשַעְ הָקָדִצ חַמַצ דול ַחיִמַצַא איִהַה
 הָליאָרְִיײרְׁשֲא יהו חטָבְל ןּכָשִּת םלשּוריו הָדּוהְ עשות םַהֶה
 בשי שיא דוָדְל תַרָפַאְל הָוהְי רַמָא הכי ל ס | ּונְקַדְצוהָוהְי
 יִנָפְלַמ שיא תַרָכידאל םיולה :םיִנֲהַֹלְוי :לאְרְשידתיב אַּפִּכ"לַע
 להיפ ס !םיִמּיַהְד לָּ חַבָז הָשַעְו הָחְנִמ ריטקמו הלוע .הלעמ
 -תֶא ּורָפְּתִםִא הָוהְי רָמָא הָּכפ :רומאל ּוהָיְמְרִילא הֶוהְידרַבִּ

 :םתעְּב הָללְיםָמּי תה 'יתְלבלּו הלה יֶתיִרּביתֶאְו םויה יִתיִּ
 -תֶאְז ֹוָאְסְּכ"לע ףלמ ןֶב יָל"תויְהָמ יֵּדְבע ךָנֶד"תֶא רפת יֵתיִרְּב"סנ=י
 רמי אָלְו םימשה אָבְצ רַפְסִאְל ירשא** :יִתְרשִמ םיִנֲהְכַה םִיולַה
 פ  :יְתאיתְרָׁשִמ'םִיְלַה"תֶאְויְִּבע ךנֶדעֶרְז-תֶא הבר ןִּכ יה לוח
 הָּוה םַעָהִהֶמ ָתיִאָר אולה *+ :רָמאָל ּוהְיְמְרי-לא היהָיירבְד יהיו
 -תֶאְו יםָסֲאָמִַו םֶהְּב הָוהְי רֵחְּב רֶׁשֲא תֹוחָּפְׁשִמַה יִּתְׁש רמאל רָב
 9 5 65 'הֶתּו שיא 'הָתלְו | % 6 יג | < קמ 61 6 6 | 1c 115 Vrs םֶהְל |
 זס ** 6 'ַהְבו | ל 41 6 6 | זז * +S אּוה םיִעָנְו cf Ps 135,3 | ל 16 680 'בִמּו|
 6 6 ddpa | 12° 6א* én | ל-ל 3% || < 65 לכב | :4--26 >6 | 14 * 1 לע |

c 23,6|| * 515 41155 קידצ = 23,5, ג 201155 3 + ליִּכָשַהְו ָךְלַמ ךְלֶמּו | 16  = 
 | 58+ ומש = 23,6 6 הָמַש סע םַשַה | ** 3155 39 ּוהּואְרְקִי 6 ָה-- | 7 5 ןּב |
 18 30 לו | 20 *1 5% 6 64 רֶפִּת | * 1 6 304 יתלבל | * 1 םוי | 2: "3
 c( 9) םיולה-תאו 'הכה-תאו | 22 * 1 ¢ 508 יֵאַּכ | ** קוט 1 יִתְרַשַמ 6 2ז |

 24 * 0 םֶכֶאָמ הֵּנֲהְ
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 -םִא הָוהְי רָמָא הָּכיפ ס :'ֹםֵהיִנְפִל יג דֹוע תֹויְהִמ ןּוצָאְנִי יִּמַע
 עַרְי-םג* :יִּתְמָׂשִ-אל ץֶרֶאְנ םיָמָׁש 'תֹוָקִח הָליָלְו ימי יִתיִרְב אָל
 םָהְרְבַא עֶר לֶא 'םיִלְׁשְמ ֹועְרּומ תַחַּקִמ סַאְמָא יּדְבע דֹוָרְו יבּוקעי
 פ  :םיִּתְמַחְרְו םֶתּובָשדתֶא 'בוַׁשֲאיּכ בקעיו קֲחׂשִי

 רַצאָנְדַכּוִבְנּו הֹוהְי תַאַמ ּוהָיְמרִיד לא הָיָהְדרָשַא רֶבְַּהי 4

 יםיֵמעֶה- לכי ודי תָלָׁשְמְמְי ץֶרָא יתֹוכְלִמַמ"לְכְ ולח לֶכוּולְבְּב-דלמ
 יֵהלֲאי ּהָוהְי רמָא-הּכ* :רָמאָל היֶרֲע"לְּלעֶ םֶלְׁשּורְי-לַע םיִמֲחְלִנ

 הָב ולא ָתְרָאְו הוה מ ּוהָיְדצלָא יתְרמֲאְ ּךלֶה ילֵארשִ
 ּהָפָרְׂשּו ילֵבְּביּדְלַמ יְּב תאזַה ריעָה"תֶא ןתנ יּנְנַהי הֶוהְי רַמָא
 יגיעו ןְתָּנַּת ודָיְבּו שָפְתִּת שפת יִּכ ודיִמ טלָּמִת אָל האו :שָאְּב
 :אוְבְּת לָבְבּ ורב ךיִּפדתֶא ּו והיפ הָניִאְרַּת לבל יניע"-ַתֶא
 ךילע הוה רמָא-הּכ הָדּוהְי ךלמ ּוהיקְדצ הָוהְידרַבְּר עַמְׁש ּךַאי

 יםיִכְלְמַה ְךיָתֹובֲא יתֹופָרְׂשִמְבּו תּומְ םלׁשְב : 'בָרֲחְּב תּוִמְת אל
 ְךֵכדְפְסִי ןִהָא יּוהְו ְֶּליּופְרְׂשִי 'ןּכ ְךיֵנִָל ונְה"רֶׁשֲא םינשאְרָה
 -לֶא יאיִבָּנַה ּוהָיְמְרִי רבו ס :הָוהִי-םִאְנ יִּתְרַּבְד"יִנַא רֶבָדִיִּ
 -ךלמ ליו :םֶלְשּוְריִּב הָלֲאָה םיִרְבְּרַה- לכ תֶא 'הָדּוהְי ךְלַמ והיקדצ'
 ׁשיִכָל"ילֲא 'תוְרְתּוִנַה הָדּוהְ יָרעלְכ לעו םלׁשּורי-לע םיִמֲחְלַג לבב
 :רצְבַמ יִרָע הָדּוהְי יֵרעְּב ּורֵאְׁשִנ הָנַה יִּ הָקעלָא

 ְךֶלֶּמַה ּתרֶּכ יֵוֲחֲא הָוהְי תֶאַמ והימרי-לא הָיהרְׁשֲא רַבְּרַה*
 :רֹוְרְד יםֵהְל ארל .םֶלשּוריִּב רָשֶא' םעֶהילָכיתֶא תיִרְּב ּוהָיִקְדִצ
 םיִׁשְפָח הָיְרְבִעָהְו יִרְבַעָה ֹוָתָחְּפִׁש-תֶא שיִאְו ודָבעְִתֶא ׁשיִא חַלשְלפ
 -לָכְ םיִרָשַה לכ ֹלעֶמָׁשו וס :ישיא ּוהיִחֶא יִדּוהיּב םָּב"דָבַע יִתְלְבְל
 ֹתָחָּפִׁש-תֶא ׁשיִאְו ודָבָעדתֶא 5 חלשל תיִרָּבַב ּיאָּבירְׁשַא םֶעְה

24 [ 16 ‘so נטה | 45 1 םוי 0a: / (ad 25) in Bests die ac nat : 

  | % mit Mss 0לשמ | < 1 לע  sg) | * 36ו +(  | 26 ** prb add'חו 89 5
 |  | >> <6 | 2 ** <6ביִשָא, א בּושָא | 6ק 34, ז * 'מ >6 | ל* 6 ותְלשממ

 | ( 3* in margןתָּנִת ןֹתָּנַה | 5 6+ הדל )רשו  prb dlc 6 || >> frt 1 6 6ל
3 ** prb 1 6 6 JY cf 32,4 | ללל >6P* | 4 <6 sed 6) 8* | ₪ *[ 6 9 3[ 

  c= | = <6'מָכּו; 68 'ל ּודְפְס רָשַאָכְו גוגףו6 1? דָּפְסַמְכּו | * 6 םיִכְלמַה,
sed cf 3" | 4 >6 | * prb 16 66 37D. | 6 * <6 || ל 1 6 6 'צ ךָלַמַה | 7 *לכ 
 * <6 | °° <65לעו || %1 לע || 8 * לכ " prb dlc 6 sed cf 3* | > 1 6 6ל | 6<
sed cf 6*5% | > frt dl 6 69 | g = 1 prb (cf 36'4( יִדּוהיִּב שיא םֶדְבִע יִּתְלְבְל 

  )<3'( || 11 ** <6ועמשיו  <6; dl prbל |  prb sic 1ּוהיִחָא | זס * 6 ובושיו,

prb dl; in 4 453155 Din. 
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 'םּוׁשיְּבְכיו םיִׁשְפָח וחלש רֶשַא תֹוחָפְׁשַה-תֶאְוםיִדְבעֶה"תֶא ּוביִׁשיו ןכ
 יהָוהְי תֶאָמ ּוהָיְמְרִידלֶא הָוהירַבְדיִהְיַוי פ :תֹוִחַפְׁשִלְו םיִדְבַעַ
 -תֶא תיִרְב יִּתָרַּכ יֿכנָא :לֶארֶשי יִהלֶא הָוהְי רַמָאדהְכ :רמאָל
 :רָמאָל םיִדָבְע תִיֵּבִמ םִיְֹצִמ ץֶרָאמ םֶתוא יִאָצֹוְה םויְּב םֶכיִתוְבַא
 ףל רכָמִיײרׁשֲא יִרְכְעָה יויֵהָאזתֶא שיא לשתי םיִנָש יעֵבַׁש ץָקמי
 יםָכיֵתֹובַא ֵעְמְׁש-אָלְו ְךָמעֶמ יִשְפָח ותְחְלשְו םיִנָש שש ףרבעו
 רׁשיַה-תֶא 'ּושַעְּתַו םויה 'םּתַא ובשתי :םַנֶזֶאתֶא ּוטַה אָלְו יִלא
 -רֶשַא תִיַּבַּב ינפל תיִרְב יוֲתְרָכַּתַ ּוהעֶרל שיא רוָרְד ארקל יִניֶעְּ
 -תֶא שיא ּובָשְתַו יִמָש-תֶא ולְלַחָּתַ ּובְׁשֲתַו 6 :וילֲ יִמש אָרְִנ
 שבת םָשָפַנְל םיִשָפִח םֶּתְחְלְשרֶשא ותָחְּפשתֶא ׁשיִאְו ּודָבַע
 הָוהְי רַמָאהַּכ בלוז ס :תיִחְפֶשלְ םידְעל םָכָל ית םֶתֹא

 יִתַתְגְ בערה ו בְרָהַה- לא יהוה" רו םכל א ארק
 םיִרָבְעַה םיִׁשְנַאָה-תֶא יִּתַתָנְויא :ץֶראָה תֹוכלמַמ לכל 'העְוזל םֶכְתֶא
 יִנָפְל ּותְרָּכ רשא 'תירְּבַה יֵרְבד"תֶא ּומיקַהְ"אְל רֶׁשֲא יֵתְרְּב"תֶא
 הָדּוהְי ירש 9 :"ויָרָתּב ןיִּב ּורְבַעְיַו םֿנׁשִל ּותְרַּכ רֶׁשֲא לֶגָעָה'
 ןיֵּב םיְבעָה 'ץראה םע לָכְי םיִנֲהכַהו םיִסְרָּפַה יםלׁשור יִרָשוי
 'םֶשָפַנ יׁשקבמ דָיְבּו םֶהיֵבְיֲא דִיַּב םָתֹוא יִּתַתָנְופ :לָגעֶה יָרְתַּב
 -תֶאְויז :ץֶרֲאָה תַמָהָבִלּו םִיַמְׁשַה ףועל לָכַאמְל םֶתְלְבִנ הָתִיָהְו
 ישְקַבְמ דָיְבּו םָהיֵבְיֲא דָיַּב ןִּתֶא ויְרָשתֶאְו הָדּוהיְל ּוהיְקְדַצ
 "םֶאְנ הָּוצְמ יֵנְנֲה >> :'םכילעמ יםיִלעָה לבב למ יליח ידיְבּו םֵׁשְפַנ
 ָהפָרׂשּו ָהּוֵדְכְלּו ָהיֵלע ּומַחְלִנ תאזַה ריֵעָהלֲא םיִתֹבְׁשַהַו הוהְי

 פ :בָשי ןיִאמ הָמָמְש ןּתֶא הָדּוהְי יִרָעתֶאְו שָאָב
 םיִקָיוהְי יִמיּב הָוהְי תאמ ּוהָיְמְרילָא הָיָהדרֶשַא רֵבְּרַהִי 9

 ַתְרּבְדְו םיִבָכְרֶה תיִּבלֶא ולה :רָמאָל הָדּוהְי ףְלֶמ ּוהָישאיְּב
 :ןיי םָתֹוא תיִקָשַהְו תוכָשְלַה תֶחֵא-לָא הָוהְי תִיּב םֶתואְבַהְו 'םֶתּוא

 זז *16 0 םּושְּבְכיַו, א םּושיּבְכִיַו |12 = D dl 6 63 | 13 <6 | 4 cfז
per |15. ז2 | * 6 שָש, 86 1 | * 6 ְּףיִחֶא"תֶא חלָשְת | < >6 | 15 * 6 3.  

te6 | ל-ל >6 | 5 Sל >6 | 16 * 6 ביִשָהְל | ל-ל >65א | 17 °° ₪+ 01 6  
 638 דלֶאְו | 4 6 15,4 | 18 = 6יִתיִרְּב | ל-ל קזט ,add 616 | 19°56 | ל-ל 6

prb dl 6 6 | ar ** prb dlc 6 | “1c 66ג | 20 = < prb add,םַעָהְו | =  
 ליחו | 5 6% םילעל, 1 4 | % :א5 6 םֶהיֵלֲעַמ 5 םהילע | 22 6 ץראה |

 Cp 35, 2/7 prb dl 6 6לא.



JEREMIA 7073-6  

 "ללא ויָחֶאתֶאְ 'היְנַַבֲחְּב יהב יהָיָנואיד תֶא האו

 םירשה 'תכְׁשְל טאר םיִלֲאָה שיא היל גוב 'ןנח נב
 .ינָפל ןתַאְופ :ףַּפַה רמש יש ןֶב והישעמ 'תכשלל לעַּמְמ רשא
 -ּותְׁש "םֶהיִלַא רַמאָו תּוְסכְו ₪ :םיאלמ 'םיִעָבְ םיִבָכְרָהדתיִב ינְּב
 וניִלָע הּצ ּוניֿבֲא בָכְרְרֶּב בֶדנֹ יִּכ ןַײזהָּתְׁשִג אָל ּורמאיו< :ןיי
 ערזו ונָבְתִראְל תִיָבּוז :םלוע-דע םֶכיִנְבּו םּתַא ןידּוּתְׁשִת אל רמאל
 -לָּכ ּובָשִּת םיִלָהֶאְּב יִפ םֶכָל הָיְהְי אָלְו ּעַטַתְדאָל םֶרָכְו ּועְרְזְתאְל
 םיִרְג םָּתַא רֶׁשֲא הָמְדַאָה יִנָּפ לע םיִּבר םיִמִי ּויִחְּת .ןעמל םֶכיֵמְי
 יִתְלָבִל ' ּונוצ רשא לָכְל ּוניִבָא יִבְכַרִּב" בָדְנוֶהִ לוּ עַמָשַּנְוי :םָׁש
 תֹונְּב יִתְלָבְלּ :ּוניִתְנְבּו ניב ּננישנ ּונֲחנֲא ּוניַמ"לְּכ |יירתותש
 םיִלָהֶאּב בָשָנַוופ :ּונָלהַיִהְ אל עַרָזָו הָדָשְו 'םֶרְכְו נתב םיִּתְּב
 רַצאָרְדַכּובְנ תולעּב יהְיַנ יי :ּוניִבֶא בָדָנּו ונּוצְדרָשַא לָכָּ שו עָמָשַּגִ

 ליח יִנָּפַמ םלׁשּורי יאֹובְנְו ּואָב "רָמאנו ץֶראָה 'לֶא ילָבְּבְ"רְל
 -רַבְּב יָהְיַו> פ :"םָלׁשּריִּב בֵׁשֹנו 'םָרֲא ליַח יַנּפַמּו םיִדָשַּכַה
 יֵלֲאָרְׂשִ יהל תואָבְצ" הָיהְי רַמָא"הֶב :רמאל ּרהָיִמְרְילא הוה
 רָסּומ ּוחְקִת אולה םלשורי יבש הָדּוהְי שיאל ּתְרַמָאְו דלֶה
 בֶכּרְּב בָדְנּוהְי ייָרְבִּדתֶא םקּוהיי+ :'הוהְי-םֲאנ יִרָבְדלֶא עָמשל
 יִכ הֶּזַה םויַהְדדַע' ּותָש אָלְ ןיל"תוְתש תל ויָנְּב"תֶא הֶוצְדרָשַא
 אָלְו רֵּבַרְו םָּכְׁשַה םֶכיְלַא יִּתְרַּבִּד יִכְנֶאְו 'םֶהיִבַא תוצמ תֶא ּועָמָש
 םֵּכְׁשַהי וםיִאיִבָּנַה ידְבע-ילְכתֶא םכילא חלְׁשֲאוי "לא םָּתְעַמַׁ
 םָכיֵלְלֲעְמ ּוביִטיַהְו .הָעְרה וכרדמ שיא יאָנ- בש רמאל 4

 :ילָא םִתעַמש 9 םַכְְזֶאדתֶא 'םֶתיִטָה אֶל םֶכיִתְבַאלְ כל תת

 םַעָהְו יםּוצ רֶׁשֲאי םֶהיֵבֲא תוצִמתֶא בֶכְרְְּב בֶדגוהְ יָנָּב ּומיָקַה יב

 3.6 lexoviav pr lez. | > 6 lepewww )6* = A) S מא | 5 0: 6 צ |
 + לכ 41 6 6 | 4 * 6+ ושצסא טוסט sed <6* | * 6 ? nol | < 8 הָיְלַדְג |
 ' 69 תיֵּבְל) | 5 = קזל 1 6 6 םֶהיִנָפְל | * 1 6 6 עיִבְּג | < 41 6 6 !aut אָלִמ |

WH) || %6 | 7 <6 (6 ו 56) | 8 ** >6 | ₪ 41 6 6 | <1 6 694 > 

Or nonn MSS 06 68 ‘בו | 9 * 6 םֶש תֶבָשָל | * 6 םֶרָכ | זז = >6 | * 1 6  | 
ft sc 1 vel >3*6*ג (?) אובָנְ] הָלַעַב,  ;(?ו 'נו אֹובְלeץ)לע | << 6% אבָכַו אוב  

 AE 'בָנ וכל | 3 םדָא 6 'גטסטק(שצ | * 1 pro 6 6 םֶש | 12 1 6 6 יִלֶא
(sed cf 3%) || * <61358 >6 || 14 ** 6 יֵנְּב רָבְּד ומיקַה 0) || ל-ל 6  

 15 לכ >% bb 8 | < אנ >6 | %1 לע (6) | 568% 31 | 6.



 708 הימרי 36,10—35,17

 'תואְבָצ י יָהְלֶא הֶוהְי רַמָאדהְּכ קיי :יֶלֲא עְמָׁש אל הָזַה

 אָרָקאְו עמ אֶל תיל יִּתְרבְּד עי ם םהילע תְרַבִ רֶׁשֲא הערה לָּ

 הוה רַמָאדהְּכ ּוהְיְמְר רַמָא םיִּבְכַרָה תילו :'ּונָע אל םֶהְל

 :יםֶבְתֶא הָוצְרָשַא 2 ושעת ףיָתוָצְמהלָּכִתֶא ּורָמָשַתְו יםכיִבַא
 לבדי שיא תַרָּכְיאל ילארְשי יִהלֲא תֹוָאָבצ הָוהְי רַמָא הָּכ בלופ
 סם  :םיִמיַה"לכ נפל רמע בָבְרְדְְּב

 הָדּוהְי למ יהָישאיְרּב םיָקיִִל תיִעְבְֶה הָנָשּב הוי 6
 -תַלְגִמ ףלדחק* :רֹמאָל "הָוהְי תֶאַמ ּוהיְמְריהלֲא הזה רַבְּרַה הָיָה
 ילֵאָרְׂשִי-לע ְּףיֵלֲא יִּתְרּבִדְ רֶׁשֲא םיִרָבְּדַהְד לכ תא יִהיֵלֲא ָּתְבַתַכְו פס
 דַעְו ּוהְישאְי יִמיִמ ךילא יִּתְרַּבַּ םויִמ םִיּוּגַה"לָכ"לעֶו הָּוהְי-לעֶו
 יכנָא רַשֲא הָעְרהְלָּכ תא הָדּוהְי תיִּב ּועֲמְׁשִי ילוא: :הָּנַה םויה

 נועל" יִּתְחַלָמְו הָעָרָה וָּכרּדִמ יׁשיִא ּובּושי ןעֶמְל םֵהָל תֹוׂשֲעַל בשח
 ָךֹורָּב בתְכִיַו הָיִרְנְןַּב ְךִרְּב"תֶא ּוהיִמְרי אָרְקַוג פ :'םֲתאטַחְלּו
 :רֶפס"תַלְנִמ-לַע ּויָלֲא רֵּבְּדירִׁשַא הָוהְי ירְבְּדלְּכ תַא ּוהיִמְרי יִּפָמ

 תב ובל לכוא אֶל רע יָא רמאל ְךרְּ"תֶא הימי הנני
 ינְבּד-תֶא יּפַמ ָתְבָתַרַׁשַא הָלְִּמַב תאָרָקְו יהָתַא ָתאָבּו :הָוהְי
 הָדּוהְידלַכ נְזֶאְּב םֹנָו םוצ םיְּב הָוהְי 'תיִּב םַעָה יגְזֲאְּב 'הוהְי
 ובָשיו הוה נפל םֶתָּנַחַּת לָּפִת יגאל :יטֲאְרקִּת םֵהיֵרעַמ םיִאְּבַה
 ooo ou sce ud dt stds eth dh םעֶהילֲא הָוהְי רֵּבַּדרְׁשַא הָמֲחַהְו ףַאָה לוָדָניּכ הַעָדָה וָּכְרּדִמ ישי

 ארק אינה וימי ּוהצ"רׁשֲ לכ יהרג" ורב שערי הנ
 . 'םיִקוְהיִל יתיִׁשִמֲחַה הָנְׁשִביִהְיַוו פ :הָוהְי "תי הָוהְי יִרְבִּדרְפְפַב
 = לָּכ הָוהְי ינפל םוצ ּואְרְק יִעָשְּתַה שֶרחַּב יהָדּוהָיְָּלַמ ּוהָיַׁשאְוןָּב

 ארק :"םֶלָשּוְרִיַּב הָדּוהְי יִרָעַמ םיִאָּבַה םָעָהְלֶכְו" םֶלָשּוְריִּב םָעָה
 -ןֶב ֹוהָיְרמנ תָכָשַלְּב הָוהְי "תיַּב ּוהָיִמְרִי יִרְבְּדתֶא רָפַּפַּב רָב
 17 °° >63 ob <68 | <I | | (sed cf st) לע )6( | 41 לעְו || * קזט 61 6 6 |
 6 | 18 = >6 sed +ןַכְָל | * >6 || < 6 'ר 'ב "זהו יֵנְב ועמש | >< | 6

Cp 36,19 =* >6 || * 6 'גוי יִנְבְל | = 6 ץֶרֶאָה יִמיִלָּכ |  | pers |  <63.  
b prb 1 6 69%1 * >6לא | ל סוס 1 6 6 יִלֶא הוהירַבְּד | 2 * 1 6 6 ָהיֶלֲע |  

 םלָשּורי | 3 * >6 (6 םֶּכרדִמְ) || "ל 636 טז | 4 <6 85 dl | 5 6 קט
 )= רּוצְנ?) | 656 | ל קזמ 41 6 6 | = 1? תיֵבְּב | 4 69 םֶהָל אָרְקִּת |

 ל 5 1 3* | *1 לע(6) | 6>*8| ל >6 | < 1? תיבְּב | ף * 6% תינמְׁשַה |
 5 6*'הי ְּךֶלַּמַל | << >65א | <% 68* הָדּוהְי תיֵבּו | זס *1? תיִבְּב



614 JEREMIA 9 

 ינזאְּב ׁשֶדְחַה הָוהְתיַּב רעש תַתָפ ןֹויְלֲעָה רֶצְחְּב רפסה ןָפְׁש
 הָוהְי יָרְבְּד"לּיתֶא ןפְׁש"ןְב ּוהְיְרַמְג"ןְב ּוהְיָכִמ עַמְׁשיניו :םָעָהלְּכ
 -לכ םֵׁש"הַנהְו רַפֹּפַה תַּכְׁשְל'לע ךְלְמההתיב דָרָיַני> :רָפַּפַה לעמ
 ןֶּב ןַתְנלֶאְו ּוהְיעמׁש-ןְב ּוהָיְלְרּו רפסה עָמְשילא םיבשוי םיִרָשַה

 פ :םיִרְׂשַהלָכְו היננֲחב ּהָיְקְִו ןֵפְׁשְוְב ּוהָיְרמנּו רובע
 רָב רב אָקִּב עֶמָׁש רֶׁשֲא םיִרָכְּדַה"לְּכ תא ּוהְיְכיִמ םֶהָל דיו
 :םַעָק יגֹזֶאַּב

 ּוהיִמָלְׁש"ןֵּב ּוהְיְנַתַנדְּב יידּוהְי-תֶא יִדּורְּב-לֶא םיִרָׂשַה"לְכ וחלש
 ְךְדְיְב הָנֲחְק םֶעָה יִנזמְּב ּהָּב ְתאָבָק רֶׁשֲא הָלְַמַה רמאל ַֹׁׂשּוּכדְב
 :םֶהיִלַא 'אביו יודיְּב הָלֵנַמַה תֶא "ּוהְיִרְג ןְּב' ּורְּב חקיו יִָלְ
 :יםָהיִנְזֲאְּב ְךּורְב ארקינ ּונינְזֲאְּב יהֵנֲאְרְקּו אָנ יבׁש ויָלֲא ּוָרְמאיויפ
 -לָאי ּורָמאיַו ּוהַעְרְדלֶא ׁשיִא יודֲחַּפ םיִיְבְַּהלְיתֶא םַעְמָשָּכ יהְיַוי6
 ולאש 2 ורק הלאה םיִרְבְַּהילְּכ תא א דלל ריִגַנ דּיִּגַה ד ורב

 ינאי יהל םיִרְְַּה קו תא ללא ארקי י יִפַמ ורב יהלי רָמאּיו
 רֵתָּסִה דל ךּורבלֶא םיִרָשַה וְרמאיוי  פ  :"ּוְִּב 'רֶפָּפַהְלַע בת
 יהָרַצְח wa לֶא ואבי :םָּתַא הֹפיִא bie שיאו ּוהיִמְריְו הָּתַא

 ירדה א תֶא
 תֵּכְׁשִלַמ ָהָחְקיַו הָלְנַּמַה-תֶא תַחָקְל יּוהיתֶא ְּךֶלַּמַה חלו

 םיִלָׂשַה- לָכ ' יִנְזָאְבּו ךֶלֶמַה י ינְזִאְּב יִדּוהְי ָהֵאָרְקִיַו "רָּפֹּפַה עֶמְׁשיִלֲא

 יעיִׁשְתַה ׁשֶרחּבי רה 'תיּב בשוי ֶלַמהְ למה 'לעמ םיִדמעָ
 תותָלְּד שֶלָש יִדּוהְי יאֹורְקַּכויָהייג :'תָרֲעבִמ ונפל יחֲאָהדתֶאְוי
 חַאָהלֲא רֶׁשֲא ׁשֵאָהלֶא ָּךְלָשַהְו רפסה רעֶתְּב 'ֶָהָעְרְקְי הָעְּבְרַאְו
 אלְו "ודחפ אלו :תֶאָה-לע רֶׁשֲא ׁשֵאָה"ילע הָלְנְמַה-לְּכ םת-רע

 זס * "א | 12 *1-לָא | ל 6 ּוהָיָמָלַׁש | 6% ןְתָנֹוְו 6*ג ןָתָנ | 13 >6 |
ff | 56 || > <6** | 614 * 6-+ּוהְיִרַנְִַּב | ל >6" | < + ] דִרָו  
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 7וס הימרי 37.4—36,25

 םיִרְבְּרַה"לְּכ תַא םיִעָמָשַה ויָדָכַעַיֵלָכְו ְּךֶלַמַה םֶהיִדְנִּבִתֶא ּועְרק
 ףרש יִתְלָבְל לֵב ּועּנְפַה 'ּוהְיִרַמְּ והילד ןִתְנְלָא יםָנְו5 :הָלֲאָה
 -ןּב לֶאמָחְרְיתֶא ָךֶלַמַה הָגְציו :"ם הלא עַמָש אָלְוֹי הָלְגִמַהְתֶא

 תַחְקְל dre והיִמְלש-תֶאְו לַאירזע- ןְב והְיִרָש-תֶאְ ּךלַמַה

 ס :'הָוהְי םֶרתְס 'איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי תֶאְו ירֿפּפַ ְךּוָרְּב" תֶא
 -תֶאְו הָלְֶמַהתֶא ְּךֶלָמַה ףָרָׂשיֵרֲחָא ּוהָיְמְרי-לֲא הָוהְי-רַבְד יֶהְיַז
 הָננְמ ָךֶל"חְק בּוׁש=5 :רָמאָל ּוהָיִמְרִי יִּפמ ְּךוָרְב בֶתָּכ רֶׁשֲא םיִרְבִּדַה
 -לע ּויָה רֶׁשֲא 'םינשאָרָה םיִרָבְּדהלְּכ תֶא יִהיִלָע בָתְכּו תֶרָחַא
 םיִקָיֹוְהְי-לַעְו*פ :הָדּוהְייְלָמ םיִקָיוהְי ףֵרָׂש רֶׁשֲא 'הָנשאַרָה הָלְנּמַה
 תאּזַה הָלְנַּמַה-תֶא ּתְפַרָש הָּתַא הָוהְי רַמָא הָּכ ירמאת יהָוהְּלַ
 -תֶא תיִחָשֶהְו לֶבָּב דלמ אוָבידאב רמאל ְהיֵלֲ תְבַתַּכ עּודמ רמאל
 רָמֲאהָּכ ןָכְל< ם :הָמֲהְבּו םָרֶא הָּנַמַמ 'תיִּבְׁשַהְו תאּוַה ץֶרֲאָה
 דָוָד אָּפִּכדלַע בשווי ול-היהודאל הָדּוהְי למ םיקיוהי-לע הוהְי
 יִּתְדְקַפּוי "הלל הרקלו םויּב ברחל תָכָלָשִמ הָיְהִּת ותְלְבְנְו
 יִבָשְילַעְו 'םֲהילֲ יִתאֵבֲהְו יםנוע"תֶא ויָדְבע-לע ֹועְרֹזלַעְו ויל
 אָלְו םָהילֲא יִּתְרּבְדרַׁשֲא הָעְרַהלָּכ תַא הָדּוהְי ישיִאײילָא םלׁשּור

 לעד דוד

 ןֶּב רבא נתי תֶרָחַא הָלְגַמו 'חקל ּוהיְמְרְִו ם :ּועַמָׁש
 רֶׁשֲא רַפַּסַה יִרְבִּד לכ תֶא ּוהָיִמְרִי יִּפַמ ָהיֶלָע בָּתְכִיִו 'לָפְפַה \הירנ

 םיִּבַר םיִרָבְּ םָהֵלֲע ףסונ דועו 'שָאְּב הוה םיִקְיּוהְי ףְרֶש
 :הָמָהְּכ

 םיִקָיוָהְיְ'ןַּב ּוהָיְנִּכ תחת ּוהיִשאְיִּב והיקדצ 'ְּךְלמְְלִמיַני 7

 עָמָש אָלְוי ;'הָדּוהְ ץֶרָאּב ילָבָּבָּלַמ רַעאַרָדכּוְבְנ ְּךֶלָמַה רֶׁשֲא
 ּוהְיְמְרַי דִיְּב רֵּבַּד רשָא הָוהְי יִרְבְּדלֶא ץֶרָאָה םעְ ויָדָבעו אּוה
 ּהָינפְציתֶאְ והקשר ל ילָבּוהְידתֶא יש a הל :איִבָּנַה
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37,5—19 JEREMIA 711 

 "לע םיִרָצַה םיִדְשַּכַה ּועָמְׁשִַו םִָרְצַמַמ אָצָי הָעְרַפ ליחְו5 :איִלּכַה
 ההי"רַבְד יִהְיַו פ/ :םֶלָשּוְִי 'לעמ לע םֶעְמשתֶא יטֶלָשּוְרי

 לווה שה לא | יםכְתֶא חלשה הוה למלא ּגרֶמאַת
 םיִדשַַּה ּובָשְוא :םִיָרְצִמ ּוצְרֲאְל בש הרזעְל םֶכָל אָציַה הערפ

 רַמָאוהכיפ פ :ׁשֲאְב ָהָפָרְׂשּו ָהְָכְלּו תאזַה ריעָה"לע ּומֲחלנו
 -יִּכ םיִּדְשַּכַה ּוניִלָעַמ וכלי דל רמאל םכיִתְשַפנ ואׁשּת-לַא הוהְי

 לתא םיִמְַָה דש ליח"לָ םֶתיִַה-יםֲא כי וכל אל
 ריִעָה-תֶא ּוָפְרָשְו ּומּוקי ולֲהֲאְּב שיא םיִרּקְדִמ םיִשְנַא "םֶבִדּורַאְשַנְו

 םֶלְשּורי לעַמ םיִּדָשַּכַה ליח :תולעֶהב היָהְויי :שֶאָּב תאּזַה
 קלחל ןְמיְנְּב ץרָא תֶבָלְל םלָשּוְיִמ ּוהְיְמְרִי אציו* ם :הָעְרּפ ליח יִנָּפִמ
 תֶדְקֶּפ לעָּבי םֶשְו ןַמְינְּב רַעָשְּב אּוהדיִהְיַוּי :םַעָה ות םשִמ
 'ִאיִבְּגַה ּוהָיְמְרִידִתֶא שפתינ הָיְננֲחְּב הימלְש-ןֶּב יהייֲאְרְי ומָשּו
 לַפֹנ יֵנָניֵא רֶקֶש יוהיִמְרְי רמאיני+ :לָפנ הָּתַא םיִָשּבַהלא רמאל
 והֲאְביו ּוהיָמריְּב 'היִיאְרִי ׁׂשפְתיו ריִלֶא עַמָש אָלְו םישּכַה"לע
 ותוא ונתנו ותא כה ּהָיְמְר-לע םיִרָשַה ופה :םיִרְׂשַה"לֲא
 יֵּביופ ;אלְּבַה תבל ּושַע ותאי רפסה ןַתְנוְהְי תיִּב 'רּוסָאָה תב

 םיִמְי המ ָש"בִַָו יתינֲחהילֲא רובה תִיב'לֶא והיו אב
 | :םיִּבַר

 רֶתַפַּב ותיִבּב ָךְלַמַה ּוהָלָאְׁשִ 'ּוהַחְקיִנ ּוהיקדצ יִָּלַמַה חַלֶשִיַ יז
 -דֶלַמ דָיְּב ירָמאיַו שי המרי רַמאּיַו הָוהְי תַאַמ רֶבְּד שיַה רָמאיו
 דל יִתאָטְח ּהָמ "והיקדצ למה לֶא ּוהיְמְר רָמאְּו :ןתגִת לָבָּב
 *ןיאְרפ אָלכַה תיֵּב-לֶא 'יִתֹוא םַּתַתַג""י הֶזַה םעלו לבעל
 לַע"ְו םכילע" לבְּבְדלִמ א אָבזאל רמאל םֶכְ ּואּבְנרֶשֶא ם םֶכיִאיִבְנ
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 2 הימרי 38,10—37,20

 יִתָנִחְת אָנלֶּפִת ךָלָמַה יגדא יאָניעַמְׁשי הָּתַעְויי :תאְּזַה ץֶרֶאָה
 הָוצְַויי :םֶש תּומָא אָלְו רפסה ןָתְנהְו תיב יִנָבְשִּתִ'לַאְו ְיִנָפְל
 "רַּכַכ ול ןֹתֶגְו הָרְמִמַה 'רַצַחְּב ּוהָיְמְרי"תֶא ּודְקְפּיַו והיקדצ ףֶלִמַה
 ּוהָיְמְרִי בשינ ריִעָהןִמ םֶתָלַהְלָּכ םתְדדַע םיִפאָה ץּוחַמ םויל םֶחַל
 ּוהָיְלַדגּו ןֶּתַמִִב היטפש עַמָשיַני 5 :הָרָטַמַה רַצַחַּב

 םיִרָבְּדַה- תֶא 'הּיכלַמ- ןְּב רּוָחְשַפּו' ּוהָיִמְלְׁשְ"ןֵּב יפו רּוחְׁשַפןּב
 בָשיַה הָוהְי רָמָא הכי :רמאָל םעֶהילְּכילֲא רֵּבַדְמ ּוהָיְמְרִי רשא
 'היַחְי םיִּדָשַּבַהד לא אַציַהְו רֶבָּדַבּו "בַעְרַּב בֶרָחַּב תּומָי תאֹּזַה ריִעָּב
 ןתְנִּת ןֹתְנַה הָוהְי רָמָא הָכי ם ;יַחְ לֶלָשְל וָשְפִנ יול"הָתֲהי
 -לֶא יםיִרְׂשַה ּוְמאינּ ּהָדְְלּו לַבָּב" ךלמ לוח דִיַּב תאּוַה ריִעָה
 יִדְיתֶא 'אָּפִרמ אּוה ןָּכ לע" ּהָּזַה שיִאָהִה'תֶא אָנ תמו למה
 רּבדְל םֶעָהלָכ יַדְי תֶאְו יתאֹוַה ריִעָּבּוםיִראְשָּנַה הַמֲחְלַמַה יֵׁשְנַא
 הּוַ םעְל םולשְל שרד ּונָניֵא הֶּזַה שיִאָהוִּ הָלֲאָה םיִרָבּדַּכ םָהילא
 ןיִאדיּכ .םֶכְדְּב אָּוָההָּנַה יּוהּיְקְדִצ למה לָמאו :הָעְרְל" םִא יּכ
 דלֶא ותא וכלי 'ּוהָיְמְרִידתֶא ּוָחְקִיַו :ירָבָּד םֶכְתֶא" לכי למה
 הימְרִידתַא וחלש הָרָטַמַה רַצֲחּב רֶׁשֲא למ היַּכלַמ ירוּבַה
 פ :טיָטּב הימי יעֶּבְטנ טיִט-סַא יִּכ םִימְדְיִא רֹוְּבבּו 'םיִלְבֲחב
 ּונְתָנְיִּכ למה תיִבָּב אּוהְו יסיִרָס ׁשיִאי יִשּוּכַה ךְלֶמְדָבַע עמשיוז
 -דָבעי אציו* :ןמָיְנְּב רַעָשְּב יבש למה רוָּבַהְלֶא ּוהָיִמְרִיִתֶא

 וערה' 'ִַלפַה ינדא'פ :'רמאל למלא רבו 'ִָלַמַה תִיבמ ל
 "רֶׁשֲא תֶא איִבָנַה ּוהָיְמְרִיְל ושָע רֵׁשֲאלְּכ תֶא הָלאָה םיִשְנאָה
 רוע םָחְלַה ןיִא יִּכ בָעְרִה יגְּפִמ 'ויִּתְחַּת תֶמָיַו רּבַהלֶא ּוכיִלֶשַה
 המ ִֵָָּב חק רָמאל יישוכה ּךֶלָמי"דְבֲע תא למה הניו ריעְּב
 :תּומָי םֶרָמְּב רוָּבַהְְִמ 'איִבָנַה ּוהָיְמְרִיתֶא'תיִָעהְו םיִׁשְנַא 'םיִשלש

oixiav |6 6 שש ?16 8 יִנעָמְש || * 6 דהמו | 2ז * >6 || * 6 66  dl?20 *5  
Cp 38,1°cfad 373 | ל >6 | 51 6 6 לע | %>6 | טפ 2 6129 | *1 
  >6ול = |  |? 1 6 KAN, mit MSS Q mon], ₪ dl cf not sq'בּו 6 6
frt dl 6 1 הָתִיַחְו 6 7 | ~ ₪ 1 6 3 | 3 6+-יִּכ | 4 * ₪ 61 6 6 | ל 6 

150155 | =© ₪ dl | dlc ca roMSS gdh | > קזט 61 6 6 | 5 * <6|| 
 רוב  | 6 ** <6 sed cf 3% | * | 6 68 alםֶהָל ! veםֶהיֵלֲא) ) )cf 6ל-ל ] קזפ

- nom propr sq add || = 1 6 6 ותא 'שיו sed prb add || % <6 || * 6 יהיו 

16 | 7 *°>6 prb add |» 6 ףצ || 8 *-* 6 ויָלָא sed 6/3" || ל >8 || ף ** <6 || 
pr 516 1 || 10 * 41 6 6 |5-5 6 הָּנַה ׁשיִאָה-תֶא תיִמָהְל תשע רָשָאדתֶא תַעְרַה,  

 > 1 הָשלָש | == 1 6 6 ותא
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 תַחַּת"לֶא' ְךְלֶּמַה-תיִב אָביַו "ודיְּב םיִׁשְנֲאָה- תֶא ְךֶלֶמ"רָבעוחָקייי
 -לֶא םַחְלַשִיַנ 'םיִחְלְמ ולב *תובָחְסה רול םֶשָמ חקיַו ירָצּואָה

 והיְמְר-לָא ׁשּוכַה ְךְלמדָבֲעי רמי :יםיִלָכֲחַב רבה ּוהְיְמְרִ
 תַחַּתִמ 'ָךיִדָי תֹולְצַא תַחַּת םיִחְלּמַהְו תָּבְחְסַה יֵאֹלְּבֹי אָנ םיש
 לֲעיו םיִלְבֲחַּב והָיְמְרִי-תֶאי ּוָכְׁשְמיויג :ןּכ ּוהָיְמְרִי שעַינ םיִלָבֲחַל
 למה חלש פ :הָרָטַמַה רַצֲחַּב ּוהָיְמְרִי ביו רוְּבַהְְוִמ ותא
 רֶׁשֲא 'יִשיִלָשַה אובְמ -לֶא וילא 'איִבָנַה ּוהָיְמְר-תֶאי "חקיו יּוהיקְדִ
 -יִלֶא רַב ְךְתֶא יִנַא לאש :והימרי"לָא" למה רָמאיַו הָוהְי תיִבְּב

 אוָלַה ל ריגַא כ ּוהיקְדצ"לֶא ּוהָיִמְרִי רָמאָּוו :רֶבָּ יּנַמִמ דָחַּת
 יוהיקִצ ּךָלָמַה עבׁשייֿ :יִלַא עַמְׁשִת אל ַצָעיִא יֵכָו יִנָתיִמְּת תַמְה
 שָפָנַהְתֶא ּונָל-הָשָע רֶׁשֲא "תא הָוהְיְ-יִח רָמאָל 'רֶתְּב 'ּוהְיְמְרילֶא"
 םיִשְקבְמ רֶׁשֲאֹ הָלאָה םיִשְנַאָה ב ְּךְנָתֶא-םָאְו ְךְתיִמַא-םא יתאּוַה
 הָוהְי רמה רהיקדצלָא ּוהָיָמְרי רמז פ  'ִדָשְפנתֶא

 םָאְוי ְָּתיַּו הֶּתַא הָתְיְחְו שָאְּב ירשה אל תאֹּוַה ריִעָהְו ֶׁשְפַנ
 םיִּדְשַּכַה דָיְּב תאּוה ריִעָה הָנִּתְנְו ילָבְּב למ יִרָשד לא אָצַתְאַל
 ְךֶלַמַה רַמאיפ פ :'םדימ טְלַמְת-אָל הָּתַאְו ׁשֵאַּב הּופרְׂשּו
 םיְשַּכַה-לֶא רלפנ רֶׁשֲא םיִדּוהיַהתֶא גָאד יִנֲא והָימְרידלא ו ּוהְיִקְדִצ
 "ונתי אל ּוהָיְמְרִי רָמאָיַופ :יִבּולְלַעְתַהְו םדָיְּב יָתֹא ּונֶּתִיּפ
 יִחְתּו לז בטיִיְו ךילַא רב יִנֲא 'רשאל הוה לוקו אג" עַמש
 :הָוהְי יִנֲאְרַה רֶׁשֲא רֶכְַּה הז תאָצל הָּתַא ןאָמדםַאְוי ְּדַׁשִפַנ
 -לֶא תואצּומ הדּוהי"ְךלמ תיִבָּב וראָשְנ רֶׁשֲא םיִׁשָנַה-לְכ הֵּנֲהְו>>
 תיִמא הָּנַהְו לבב למ יִרָש

 ְךַמלׁש יִשְנַא ל לְכיַו ךּותיִסַה
 :ירוחא ּוגסְנ יֶָּלְגַר ץּבַב 'ּועְּבְטֶה

 * >6 | ל-ל 1 קזט הָרָטַמַה רַצֲח-לֲא | < 1 6 0 תֹובָחְס | % 6 םילבח 4
 cra | < >6 | ןב + pr dl 6 6 | ל 1 prb 6 6 nil nisi הָלַ | 336
 ותא | 14 * prb dlc 6 || * 6 Np) cf 37,17 | 9516 6 ותא | “1 ₪ אובְמ
 םיִשיִלָשַה | << 6 ויל | | קזט 6 6 אָנ"לַאְו | 15 6 ךָלָמַהְלֶא | 6 |

 >6, prbהָּזַה |  dl 6 ca 30MSS Q 680 || * <3, K°ל 6 ויָלֶא | < 56 | 4 -b 
 ₪ || +7 ** 6 ויָלֶא | ** >6 (% 'בצ 'לאא) 955 8 'בצ הוהי || 18 *= קזפ

ftlc 6Sל אנ >6 | °  | oR,66" >6 | דפ >6 | 20 *1 6 659 ךֶתּוא  
m: M55 64רָבְרַּב | %1 < 634 רֶׁשֲא | 21 ו ןַאָמִמ | 22 * 1 6 9 ּועְּבְטַה | *  

 ףיִלְגר | * 6 ָּךֶמִמ
Biblia. 46 



 714 הימרי 398—38,23

 טְלְּמִת"אְל הָּתַאְו םיִּדָשַּכַהְלֶא םיִאְצוְמ ְּךיֵנְּב"תַאְו ךיַשְנְ לָּכ-תֶאְו
 :יׁשֲאב ירש תאּזַה ריִעָה-יתֶאְו ׂשֵפָּתַּת לֶבָּביִּלַמ ָיָב יִּכ יםָדיִמ

 הלֲאָה"'םיִרִּּב עדיזלא ׁשיִא יוהלמרי"לא ּוהיקְדָצ" רמאיו+ ס
 יא ּואָבּו ךִּתִא יִּתְרּבְדיּכ םיִרָשה ּוָעמְשיִיִכְו5 :תּוְמָת 'אָלְו

 ונַממ דָחְכְתלא יָלמהלֶא ב"ה גל אנ"הָדגה ףילא ומ
 יגא"ליפמ םָהיֵלא ּתְרמָאְו < :'ְִלִמה ףיִלא רָּבד"המּו ֶתיִמְג אָלְ
 פ :םָׁש תּוָמָל ןָתְנִהְי תב ינֵביִׁשה יִּתְלִבְלְךלָמַה נפל יִתָנִחְת
 םיִרָבְּדַהְלֶכָּכ םֶהָל דגינ ותא ולֲאְׁשִיַו והיִמְרִידלֶא םיִרָשַהְלָכ ּואֹבַוז
 :"רַבַּה עַמָשְנאל יּכ ּנָמִמ ׁשְרֲחַיו למה יהְוצ רֶׁשֲא הָלֲאָה

 םלׁשּור הָדָּכְלְנ רֶׁשֲא םוי-רע הָרָטַמַה רֲַחּב ּוהְיְמְרִי בש
 תיִעְָתַמ יהָנׁשִּבי 39 ם :יסְָׁשּורי הָדְכְלִנ רֶׁשֲאַּכ היָהְ

 לבְּביְלִמ רעאְָדכְבְנ אָפ 'ירָשעֶה שֶדָחְּב' התהייַלמ ויקר
 ּוהּיקְדִצְל הָנָש הָרְׂשֲע"ייֵתְשעְּבִ :ָהיִלָע ּורָציַו םלָשּוְרִי לא ּוליַחלֶכְ
 יִרָש לָּכ ואביו: :ריִעָה הָעְקְבִה שֶדְחל 'הָעְשַתְב ייעיֵבְרָה שֶרְחַּ
 יםיִכְסְרש ובָנרּגְמס רֶצֶאְרַש לֶגְרנ' ָךֶוָּפַה רַעַשְּב ּובְׁשיַו לבב" ףלמ
 יחי :לָבְּב למ יִרָש תיִרֲאָׁש'לָכְו גמ-בר רצַארׂש 'לגרג סירְס-בַר
 ּואַציַו ּוחְרְביו הַמֲתְלמַה יׁשְנאולָכְו הּוהיְלַמ היקר םָאְר רֶׁשֹאַּכ
 ְֶרְב 'אציו יםִיָתֹמְחַה ןיּב רַעָשְּב ּךְלַמַה ןג דר ריִעָהדןַמ היל
 תוָבְרַעְּב ֹוהּיְקְדצדתֶא ּוגשיו םֶּהיִרָחֶא םיִדָשַּכדליִח ּופדְרַיו 5 :הָבְרַעַה
 ץֶרָאְּב הָתָלִבְר לבבל רַצאָנְדכּובְנילָא ּוהָלע ותא ּוחְקיַו ּוחְרי
 ּוהיקדצ ינְּב"תֶא לַבָּב ךלִמ ₪ַחָשיִו5 :םיִטָפְׁשִמ ּוּתֶא רֵּבַדו תַמֲח
 יניֵע-תֶאְול ל Ad טַחָש הֶדּוהְי יירח- 2 תֶאְי ויניעל הָלְברְּ

 23 * לכ >6 | ל >6 | * תא 31 6 6s | %1 6 7155 636 ףרשת | < >6 |
 24 *= 6 ויִלַא ךְלָּמַה | * 6 'ךהמ | < ₪1 6 6 אל הָּתַאְו | 25 * אנ >6 | ל* 6
 ut = (nonn 6086 = 41) || 27 * 16 131155 630A ּוהְוצ | * >6 | < 6 הוהירַבְּד|

_28b <51155 65 (6MSS 6‘) | Cp 39, I. 2 prb 406)%( cf 52,455 | 1° GPx 
3MSS 852,4 | * 1לע )6( | 2° 68 'עבּו | *  cf6< | < $+ אוה P*ל-ל  || unviדע  

 יִשיִמָחַה |  ט עמזה || 3 *=1 קזמ (13) ןְּבוׁשּובְנּו [גמדבר] םיִחָּבַט"בַר ןְַאְרובְנ
sed cf 13 | 4--13 <6 ||°8 לכ >6 W|°ל 1'רגו 6613 |  || cf 6 .. kai Nagougaxap 

 4 °° cf527; 2R 25,4 AOSE תּומחַה | ל 16 12155 0 ּואָצִיַו 6( 527 || 5 5
cf 528; 28 255 | 65 prb add; > 28% 257 |5 + ויָלֲעַמ ּוצפְנ וליַחְילֶכְו  

cf 52,10 | 7 O+vb nonn52,10 | פל 50; 3 = 41 + הָלְבְרְּב  cf3 $0? יִרָש  
cf 52,116. 
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 יםָלְׁשּורְי 'תמוח-תֶאְו ׁשֵאְּב םיִּדְשַּכַה ּופרָש םֶעָה 'תיּבתֶאְו מַה
 ּולפנ רֶׁשֲא םיִלְפְּנַה-תֶאְו ריִעָּב םיִרָאְשִּנַה םֶעָה רָתֹי תֵאְופ ּוצָתְנ
 :לבְּב םיִחָּבַטבַר ןֶדַאְרַזְּבְנ הָלְַה ' םיִראְשִּנַה יסֲעָה רֶתָי תֶאְו ויל
 דבר ןֶדאְרַזּוְבְג ריִאְׁשַה הָמּואָמ םֶהְלְיִא רֶׁשֲא םיִלַדַה םַעָהְְִמּו וס

 וצו יי :אּוָהַה םִיַּב םיִבְיְו םיִמְְּכ םֶהָל ןתיו הָדּוהְי ץֶרֲאְּב םיִחְּבִ
 :רָמאָל םיִחְּבַטדבַר ןֶדאְרזּבְנ 'ִדיְּב והָיְמְרודיַע לֵבְּבָלִמ רַצאָרְדכיִבְנ
 רֵׁשֲאַּכ 'םא יּכ 'עָּב הָמּוֵאָמ וָל שעַתלַאְו ויָלָע םיִש יִניִעְו ּונָחְקי*
 ןְְְּשּובְנּו םיִחְּבַטבר ןְדאָרּובְג חלי יי :וָמע השע ןַּכ ךיִלַא רד
 ּוחְלֶשִיִנ + :לָבּבְדְלִמ "יּבְר לָכְו גָמזבר רֶצֶאְרַש לגְרְְו סירְסדבר
 םֶקְיִחַא"ןּב והְיְלדְּגלֶא ותא ּונְתִיַו הָרֶטַּמַה רֶצְחִמ ּוהָיְמְרִתֶא ּוחקיו
 -לֶאְו5ּ* - פ  :םֶעָה ְותְּב בָשיו יתִיָּבַה-לֶאי ּוהֲאַצֹוהְל ןְפְׁשְְּ
 דלה 16 ::רמַאל הָרְפִמַה רחב רוע וָתיִהָבי הָוהְי"רַבְד הָיָה ּוהָיְמְִ

 ed as הַעְרל תַאַָּה in יבְּדיתַא יבמ ינְנָה רש
 אָלְ יהָוהְידםָאְנ  אּוהַהְ"יַב ףךיתלצהריל :ִאּוְהַה םִויַּב ךיִנָפל ּויָהְו
 ךֶמְלַמא טָלמ יִּבי :םֶהיֵנְּפִמ רונָי הָּתַא-רַׁשַא םיִׁשְנֲאָה דָיַּב 'ןָתָּנִת
 דםֶאְנ יֶּב ּתְחַטְבדיּכ לֶלָשל ךְׁשְפַנ ל הָתְיֲהְו לת אל בֶרָחַבּו
 ס :הֹוהְי

 ותא חַּלַׁשֹורֲחַא הָוהְי תֶאָמ ּוהָיְמְרי-לֶא הָיָהְדרֶשַא רָבְּרַהי 0
 יםיקְזאָּב ירּוסַאדאוה ותא רַתְחקְּב הָמְרֶהןִמ םיִחְּבט-בר ןֶדאְרּובְ
 -בר יחָקיַו> :הָלֵבְּב םיִלְנִּמַה הָדּוהיְ םלשורי* תו" ךותְּב
 תאזַה הַעְרָה"תֶא רָּבּד יהל הָוהְי ולא רַמאּ המר םיִחָּבַט

21 0 

 'הגה הָתַעְו לה רבה םֶכל הָיָה = ב 0 "הָוהיל

cf 52,14תַמּוח | < 3+ ביִבָס  cf 52,13; 2R 25,9 | * SOY8 51 6 8 יִּתָב  

dl cf 52,15; 21% 25,11 || 10 0 (Vbpebpata) t2 * 16 52,15 ןזמָאָה | ל R 25,10 | g 

mlםיִבָגְו ₪ 1 םיִנָגְו | זז * 0: 0 לֶא | ל >3 | 12 * 56 ר 48 | * 61 םא 6  
 MSS et 0 (3 רָשַא לכו) | 13 * al MSS ז ;in fine vb al J parvum | ןבזשובנ]

 ל prb | יִרָש cf3 | 14 °<6 |15 ** >6 | 16 * >6 | ל >6 || < 0 איִבַמ |
Cp 4o,1°017 ** >6 | ל 6 ָנָּתָא | 18 >6 |  || addלע (6) | = >6, 8  

6sתַחְקְּב | ** >6 | < ס םיִקְזאָּב, 1 6 א 'ִאָּב | 1 >6 || ** >6 | 2 * קזפ ] 6  
prה | * קזל 41 6 6 | <1 לע (6) | 3 * 61 6 6 | ל >6 | 5 6 ל | 9  

 dl 6 6 (in 4 1 6 QAO רבדה) | 4 *= 6 הֵּנַהְ
46* 



 6 הימרי 15—40,5

 אוָבְל ָךיִניִעְּב בוטדסא "ףֶדָידלַע רֶׁשֲא 'םיִקְזאָהְ"ןִמ 'םויַה ףךיִּתְחַּתַפ
 יִתֶא"אוְבְ יִניִעְּב ערדםַאְו' לע יִניִעְתֶא םיִׂשֲאְו *אָּב לָבְב יִּתַא

 תַכָלְל יִניִעְּב רָשּיַהלֶאְו בוטדלֶא דיפ ץֶרֶאָה- לב הֶאְר לח לבב
 פְׁשְּ םֶקְיִחַאןָב הֶיְלדְג-לֶא 'הָבָשְו בוׁשי-אְל ּונְדועְו5 ג'ל הָּמַׁש
 וא יםָעָה ְּךוָתְּב ותא בשו הָדּוהְי 'ירעְב לֿבּב-דלמ דיִקּפַה רשא

 תֶאְׂשִ הָחְרַי םיְִּבַמ-בַר לו ךל תֶכָלל ּךיִגיעְּב רשָוַהלָּכֶא
 בָשָיַו הָתְָּצִּמַה 'םֲקיִחַא"ְב הָיְלדּנלֶא ּוהָיְמְרי אָבְיַו< ּוהֲחְלׁשִיו
 יםיליחה יֵרְׂשדלְכ ּועָמָשיוז פ :ץֶרֲאְּב םיִרָאְשִּנַה םֶעָה ךותַּב 'ותֶא
 ו ּוְיְְִגתֶא לָבָּבְַּלַמ דיִקְפַהיִכ םָהיִשְנאְו הָמַה השב רֶׁשֲא
 ץֶרָאָה תַלּדמּ ףֶטְני "םישְנְו םיִשְנַא ותא 'דיִקֶפַהייִכְו ץֶראּב 'םקיִחַא
 ילאעֶמְׁשו הָתַּפַצַּמַה הילר" לֶא ואבו :הָלְבְּ לְנָה- אל רֶׁשֲאיִמ
 יפו ויגו תֶמְחָנַּת"ְב ב היְרְׂשּו חֵרָק"יֵנְּב 'ןתָנֹויְו נסו ּוהָיְנַתְנְּב
 והילד הל עַבָשיַופ :םֶהיִשְנַאְו הָמַה יִתְכֲעַמַה ב ּוהָיְנזיְו יִתְפֶטְּגַה

 םיִָשַּכַה 'דוְבעִמ ְָּריִת-לַא רפאל םֶהיׁשְנאָלו 'ץֶפְָרְּב םקיִחַאְב
 בׁשי יֵנְנִה יֵנַאַויפ םָכָל בטייו לֵבְּב ְלְמתֶא ָרְבַעְו ץֶרָאְב בש
 ןיי ֹופְסֲא םָּתַאְו 'ּונְיְלַא ּואָבָי רֶׁשֲא םיִּדְשַּכַה יִנָּפְל דמעל הָּפְצִמְּב
 סגְיי :םָתְׂשַפְּת-רִׁשַא םָכיִרעְב ּובְׁשּו כיכב ּומשְ סו ץיק

 -תֶא לע ריקְפַה יִכְו הנוהל תיִרֲאְׁש / למחלה תני עְמְׁש
 תּומְקְּמַה-לָּכִמ םיִדּוהיַהְלָכ ובשיו"י> :'ןֶפָשְְְּב םֶקְיִחַאְְּ והילדנ

 פְמאיו הָתּפְצמַה הלל 'הָרּוהי"ץֶרא" ואבו יםָׁשיוחְדנ רֶׁש
 רֶׁשֲא םִליְחַה יִרָשלְכְו חָקְָּ ןְנְתוְיי = :רֶאָמ הֵּבְרַה ץְיקְוןַי
 יִּכ עַדַּת עֶדְיָה ויִלַא ּוָרְמאַויי :הָתָּפְצַמַה ּוהְיְלדְּנלֶא ּואָּב הָרָשּב
 שפג 7 ו לאָעָמְשְי-תֶא 0% ו % | סיִלָעּב

 4 ל >6 % 1 'ִאָה cf 15 | % 1 6 47MSS 680 יָדָי ; < >68 || = >6, 5* האר
 א in) 1 בוטה | 5 55 crrp |? קזפ 1 6 6 ץֶרָאָּב | < 6+ ra !סטסס(?) |

 6 6 || << >6 | 6 * >6 || *ל >6 | < >6 || 7 * 6 ליחַה | ל >6 |= קזפ | 6
dl 6 5ּודיקפינ | % 6 םֶהיִשְנּו | << >6 | * 6 הָלְנֶה | 8 *1 6 68 'משי |?  

GAיפוע  KY6 003796 יִפיִע  frt2 35155 66 ְַּב | %1 R 25,23 || 5 1 6 ca6  
cf 2R25,24 || " 6 בע יִנְּפִמ; 1 ₪ יִדְבְעְמ  g ** <6 cf 2Rה (םגז9 ןש6 ||  

 5,24 | זס * ינא >69 | ל 6 םכיֵלֲ | 51 קזפ 6 6 םיִרְעַּב | זז * 6 ץֶרֶאָה |
 5 >6 | 12 = >6 || "ל in 6 post הילדג; קזט 366 || 14 * 6+-ּףיֵלַא | ** >6 |

.6< ** 15 | 6< 



40,16- 10 JEREMIA 717 

 "ןֶּ לאעֶמְׁשִײתֶא הָּכַאְו אָג הָכְלַא "רמאל הָּקְצִמַּב רֶתַּסב ּוהָיְלדְּ
 םיִצָּבְקִּנַה הָדּוהְו"לְּכ ּוצפְנְו שָפָנ הָּכְּכַי הָמְל עַד אָל ׁשיֶאְו 'הָיְנַתְנ
 -לֶא "םֶקיִחַא -ןֶב הילד רָמאיַניפ :הָדּוהְי תיִרֲאְׁש הָדְבֲאְו ךילֶא
 -יִלֶא רָבֹד הָּתַא רקָשיִּכ הזה רֶבַָּהדתֶא יׂשעּת-לַא יח ןְנָחֹוי
 פ :לאַעָמְׁשִ

 יעָמשיִלָאְדְֶב הָיְנַתְנְוְּב לאֵעֶמְׁשִי אָּב יִעיִבָשַה שֶדְחַּבייֶהְיַוי 1
 2 ּוהְיְלַדְגלֶא וָּתִא םיִשְנִא הָרְׂשֲעַו יִַלַמַה ירו הָכּולְמה עַרזִמ
 sl םקיו ? ;'הפְעִמְּב וָּדְחַי סל םש ּולְכאיַו הָתָּפְצְּמַה 'םָקיֲחַא

 "ןְבי ּוהְְלַדְג"ִתֶא ויו ותא ּיָהְירָשַאוםיִשָגאַה תֶרָשעְ "הֶיְַתְנְּב
 :ץֶרָאְּב לֵבְְּלַמ דיִקְפהדרָשַא "ותא תֶמָיו בֶרֶחּב ןפְׁשְּב םקיחא
 -יתֶאְו הָפְצַמַּב ּוהָיָלְַּג-תֶאי וֵּתִא ּויָהדרָשא םידּוהְיַהדלָּכ תֶאְו
 :ילאעָמְׁשי הָּכַה הָמְחְלִמַה יֵׁשְנֲא תֶא םָׁשואְּצְמַנ רֶׁשֲא םיִדְשַּכַה
 ּואָבְיו :יעָדְי אל ׁשיִאָד ּוהְָלְנתֶא תיִמָהְל יִנׁשַה םיַּב יָה
 יעְרְקּו ןקז יֵחְלִנְמ שיא םיָנֹמְׁש ןּורְמְׂשִמּו ֹוֵלְׁשִמ םֶכְׁשִמ םיִׁשָנַא
 אציַו* :הָוהְי תיּב איָבָהְל םֶדיְּב הָנֹובְלּו הָחְנַּו םיִדְְּגְתְמּו םיִדְנְ
 יהיו "הָבְבּו ךלָה 'ךלה יהּפִצְּמַהְןַמי םֶתאָרְקל "הָיְגַתְנְְֶּב לאַעָמְׁשִ
 יהי :םֶקיִחַאְָב' ּוהָיְלִּנלֶא ּואָּב םֶהיִלַא רָמאָיַו יםֶתא שנפ
 רובה 'ּךוָתלֶא יהָיְנַתְנְרְּב לאעֶמְׁשִי םַטֶחְשייַו ריִעָה ךוְּתדלֶא םִאֹובְּכ
 ּורְמאיַו םָבּואַצְמְנ םיִשְנַא הָרָׂשֲעַו :יותַא-רְׁשַא םיִשָנַאָהְו אּוה"
 םיִרעָשּו םיִטָח הָדָשַּב םיִנֹמְטַמ וגל" ׁשייּכ ּונֲתֲמִּתלַא לאעְמְשילֶא
 לש שא רֹוֿבַהְופ :םֶהיֵחֹא ְּךֹוִתְּב םָתיִמֲה אָלְו לִחִיַו שבדו ןַמָשְו
 ּוהילַדְג-רִיְּבי הָּכַה רֶׁשֲא 'םיִשְנַאָה יִרְגַּפילָּכ תא לאָעְמְשי יםש
 אלמ ותא לאְרשידךלמ אָשָעַּב יִנָּפַמ אָסֶא לְלַמַה הֶׂשֲע רָשַא אּוה
 תיִרָאְׁש-לָכי-תֶא לאַעָמְשִיו בשר :םיִללֲ יּוהָנַתְנ"ַּב לאעָמְׁשִי
 םיִרָאְשַּנַה םַעָהלְּכ תֶאְו למה תֹוָנְּביתֶא הָּפַצַמַּב 'רָשא םַעָה

 15 ל >6 | << >6 | 16 °° >6 || >6 || < 16 א שעת ס הֵׂשֲעַּת | %6 לע?|
 ,Cp 4r 1° 6 הָשְעְלַא 3 לאַעָמְׁשִי | ל-* >6 61 28 2525 | = >6 | % >6 |
 2 °° >6 | "ל 6A, prb add (in 4 lc< "פע ie | 4 ** add )<6( | ל 6+
 -לָּכ | << >6 4 ™ 3 | 5 | 6 Vrs WH | (19MSS Vrs ny) 6ל* 00 מג
 SAAEZA טסגשעט | 6 ** >6 | לל 4/6 6 | "1 ?6 6 םיִכְלה הָּמַהְו | 1

cf 9 |8 םֶכיִלְׁשיַ  nol | >> <6 || 7 <6 | 7 ** <6, ins prbc6 14155  

 ל ךות >6 | = >6 | 860 | ָף *>%8(6%) | ">6 || << 16 6 לוד רוב |
 4 26 | זס * 6 בָשיַו | ** 6 םיִרָאְשנַה םעָה"ִלְּכ | < 1 6 מוז 55 6 "תֶאְו |
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 718 הימרי +5

 םקָיִחַאְהְּב והָיְלדְּג-תֶא םיִחְּבַט-בַר "ןֶראְרּוְבְנ דיִקֶפַה רֶׁשֲא 'הָפְצַמַּ
 פ  :ןומע יָגְּב"לֶא רַבֲעַל ליו 'הָיְנַתְנְןִּב לאעֶמְׁשִי םֵּבְׁשִ
 הָעְרֲה"לּכ תא וְּתִא רֶׁשֲא יםיִליחה יִרָשדלכְו חרקְןַּב ןְנְחֹוי עמשיו יי
 וכליו יםיִׁשְנֲאָה- לכ תֶא ּוחקיו י? :'הָיְנַתנ ב לאָעְמְשי הָשָע רֶׁשֲא
 'רשא םיִּבַר םימ לא ותא ּואְצְמִיַו "הָיְנַתְנְְּב לאעֶמׁשִי-םע םֶחּלַהְל
 ךןָּ ןְנֶחוי-תֶא לאעְמְׁשייתַא רֶׁשֲא םעֶה"לְּכ תֹוֲאְרַּכ יה, :ןּועְבַנְּב

 םֶֶהלּכ בוי :'וחָמשו תא רשא יםיליחה יִרָשיָּכ תֶאְו יח
 :'חַרקןָּב ןֶנְחּוְולֶא 'ּוכְלִיַו ובָשִיַו "הָפְצִמַהְְוִמ לאָעָמְשו הָבָשרָשַא
 -לֶאְדליִ 'ןנֲחוייֵנְפִמי םיִשְנַא הָנֹמְׁשִּב טְלמְנ 'היְנֲָנןָבי לאעָמְׁשיי
 -רשא 'םילָיחה יִרָשלכְו "חרק ןח חקיני* ס :ןוִמע יִנְּב
 הָיְנַתְנְ"ִּבי לאעֶמְׁשִי תֶאַמ ביִׁשַה רֶׁשֲא םָעָה תיִרָאְשלָּכ תֶא ותא
 הָמְחְלִמַה יִשְנַא 'םיִרָבְג 'םֶקיִחַאְִּב הָילַדְג-תֶא הָּכַה רָחֶא הָּפְצּמַהְְִמ
 יתּוְרִַּ ובָשיו כליו ד :ןועָבְּגִמ ביִשה רֶׁשֲא םיִסֵרֲָפְו ףטְו םיִשְנְו
 םיִלָשַּכַה יִנָּפַמי* :םִיָרְצִמ יאוָבָל תָבָל םֶחַל תיּב לָצֶארָשַא יםהומְּכ
 -ןּב ֹוהיְלַרְנ-תֶא יִהיְנַתְנוְבי לאעֶמְׁשִי הָּכִהיּכ םֶהיִנָּפִמ ּואְרָי .יּכ
 פ :ץֵרֲאְּב לבְּב-דלַמ דיִקָּפַהדרֶשַא *םקיחא

 -ןֶּב הינזיְוי "ַחְרְקְְָּב  ןָנֶחוְיְו יםיִלָיְחַה יֵרְׂשלְּכ ּוׁשגוו 2

 איִבָּנַה ּוהְיְמְוהלא "ורמאיו 2 :לֹוְדְנ-דעֶו ןטקמ םַעָה לכ *היעשוה
 רעבי ייִהלֲא הָיהְילָא ונע לפה ךיִנָפְל ּונָתָּנִחִת אנ" .לָּפִּת
 תואר - רֶׁשֲאַּכ הָּבְרַהְמ טַעִמ ּונְרֲאְׁשִנ ה 'תאָוַה תיִרֲאְׁשַה-לְכ

oc: 

 יִנָנֶה יִתעַמְש יאיבְנַה והָימְר םֶהיִלַא רָמֲאו :השעג רשא רַב

 הנעיײרׁשַא רָבְַּהיָּכ הָיָהְו םֶכיֵרְבדִּכ "םֶכיִהְלָא הָוהילֶא לֶלּפְתִמ

 -לָא ּוָמָא ,תפְי + ורָבָּד םָּכַמ .עַנָמָאדאל םֶכְל רינַא יםָבַתֶא הָוהְ

 |  ec ak 12° Aזז ו :|  16, nonn MSS 8 aשו 106
 | ומע | < 1 6 6 דלע | %>6 | 3 ** >6 | * לכ >6** | < 6 לִיַחַה 6 5
  6ל >6 | 5-5 >6 | 15 ** >6 || לל >6 || 16 ** >6 | ל | 6> := 14 | 6 4

  cf 69 | > 8םיִרּוּבְג  | = <6, prb et haec et vb 506 add || % 3155ליִחַה

  | ? 1 6 mit MSS et Qתנְרְנְּב  cf 6Sרב  || 17 * crrp; frt 1 6 ’Aד6 \סוח6
 | | **<6לָיַחַה  | <6 | 1856 | **<6 | Cp 42,16םֶהָמָּכ א?

 = << 1 6 6 הָיָשָעַמְְַּב הָירועו cf 43,2; 408 | 2 * 1 6 6 וילא ורמאיו trs etק קס
prb 61 6 66 |ל <6 || * 5 וניֵהלֲא | “458, לכ >6 || *  | (: פקrז)איבנה  = 

 3 4155 8ּוניַהלֲא | 6>*4 | ל 6 ּוניַהלֲא | |ealcéj“prbdic6| 5 * 6 קידצ?.



42,6—19 JEREMIA 719 

 ולוָקְּב ו במי :הָשַעְנ ןְּ וניִלא והלא הָוהְ 4

 לאו חרק בי kiss אקו דגהימדוילא הָוהְיְדרַבְד יהיו םיִמ
 רַמאיופ :לודָנ"דַעְו ןטקמְל םַעָה"ילָכְלּו 'וִּתַא רשאי 'םיִלָיַחַה יִרָשילָּ
 ליִּפַהְ ויִלֲא יתא םָּתְחַלְׁש רֶׁשֲא לַארׂשִי יהלֶא הָוהְי רַמָאהּכ | םֶהילא

 אָלְו םֶכְתֶא יִתיִגְבּו תאֹזַה ֶרֲאְּב ובְׁשת יבוׁש-םָאוס :רינפל םֶכְתַּנִחִּת
 רֶׁשֲא הָעְרַהלֶא יִתְמַחַנ יִּכ שוּתֶא אלְו םֶכְתֶא יִּתְעַטָנְו סֹרָהֲא
 ויֵנְפִמ םיִאָרי םָּתַארַׁשַא לבב ָךֶלַמ יִנָּפִמ ּואְרִיִּתִד לָאוצ :םכל יִתיִשָע
 ליִצַהְל םֶכְתֶא עישוהל יִנָא םֶבְּתַאהיִּכ הָנהְידַאְָנ 'ּונָּמִמ ואְריִתְלא
 יםֶכְתֶא ביִשָהְי יםָכְתֶא םֶחְרְו םיִמֲחַר םכְל ןַּתֲאְוי= :יוְדיִמ םֶבְתֶא
 יִּתְלַבְל תאּזַה ץֶרָאְּב בשנ אל םֶּתַא םיִרָמְאְדַאְוי :םֶכְתַמדאלֶא
 רֶׁשֲא אונ םִיֹרְצִמ ץֶרֲא יִּ יאָ רֹמאָליצ ?םֶכיִהְלֶא הָוהְי לקְּב עמש
 םַשו בַעְרגאל םָחָללְו עמ "אל רפוש לוקו הָמְחְלַמ הָאְרַניאְל
 הָוהְי ּרַמָאהְּכ 'הָדּוהְי תיִרֲאְׁשי הָוהְיְדרַבְר ּועְמַׁש יוכל יהָּתַעְו5 :בֵׁשָנ
 'םיִרְצַמ אבל םֶכיֵנּפ ןומְׁשְּת יםוש םֶּתַאדםִא 'לֵאָרְׂשִי יִהלֶא תואְבְצ"

 'םש יהָנַמַמ םיִאְרְו םֶּתִא רֶׁשֹא בֶרֶחַה "הָתִיָהְויי :םש רֶנְל םָתאָבּו
 יםַׁש 'ּונָּמַמ םיִנֲאֹד וםָּתַא"רַׁשַא בֶעָרָהְו םיָרְצַמ ץֶרָאְּב םָכְתֶא גישת
 -רָשַא* םיִׁשְנאָה"לָכ 'ּויָהְיְויז וּותָמִּת םָשְו םִיָרְצִמ םֶכיִרְחֶא 'קבְד
 יבֲעְרְּב בֶרֲחַּב 'ּותּומָי םֶש רּונְל םִיְַצִמ אוָבְל םֶהיִנּפ"תֶא ּומָׂש
 איבמ יֵנֲא דא הָעְרַה יִנָּפִמ טיל דיִרָש ל הָיִהְיְיאל יִרָבָּבַבּו

 םֶכאְְּב הטיל יִתְמִח תת ןַּ א יבׁשודלע תמו פא
 -תֶא דוע ּואְרְתדאְְ הָפְרֶחְלּו הָלְלְקְלו הָמַׁשלּו הלא םֶּתיִיָהְו םִיָרְצִמ
 ּאָבְּת-לַא הדּוהְי תיִרֲאְׁש םֶכיֵלֲע הָנהְי רֵּבְּריִ :הֶּזַה םוקֶמַה

 5 ל 6חַלשִי | 6 * 6םאו | ל סי ּונָחָנַא אס (9*ונַא | < 35*% | 7 63 הָיָה |
 8 5 = | + ליש | < 6 ליַסַה | =! >6 | *1 דלֶאְו | 9 | 6> 

 ro * >3; 1 6 696 בושי | * 1 לע (6) | זז * 5+ 41 6 6 | * 65 םֶדיִמ | 12 **1
 re 50 םֶכיֵתְמַחְרְו | | ל- b 6 םֶכיִתֹוביִׁשֲהַו 0 םֶכיִּתְבָשהְ ju "* <6 | ל

 6 6 אלו | 15 * >6 | ל 3 | < זס 61 6 6 | %% 61 < 6 | < >63 | 1 קזפ 1
 6 .& 'צמ- לא 16 *] הָיָהְו |? 6 ָהיֶנָפִמ | < >6 | % 6 ויִנָּפִמ | * >60 | 1 ₪ 6

cf 43,2|5 ףדרי |*] .פזט < 69 'ַמְּב | זָד * 1 היָהְו | ל 6 + םיִרַָהְלָכו קז םיִדגַהל  
 5 6 :ibn | %1 < 6301 | < 416 6" | < 6 טיִלָּפ שיא? | 18 ** >6 | ל-ל 6

 6 6 | 19 *1 קזמ 6 אט רַבְד הז.



 720 הימרי 43,10—42,20

 םָכיִתּוׁשְפנְּבי םיָתְעְתַה קיג יםֹויַה םֶכְב יִתָריִעָה"יק ועדת עדי "םיָרָצִמ

 לבל טליה הוה ילקְּב םּתְעַמְׁש אלו יה - דָגַאְו :ּונישעְו
 ירָבְּרַבּו יבעֶרב בֶרֲחַּב יַכ ּועְדַּת עֶר" הָּתַעְו>> :'םכילא יִנחְלָש-רֶשַא
 יִהְיַו 43 oD :םש רּוְגְל אבל םֶּתְצַפֲח רֶׁשֲא םוקְמַּב ּותּוִמְת
 ימָהיַהְלֶא הָוהְי יֵרְבְּד לָכדתֶא םעָהילָּב לֶא רּברְל ּוהיִמְרי תֹולכַּכ
 : :הָלֶאַה םיִרָבְּדַהד לכ תֶא םֶהילא יטֲהיֵהְלֲא הָיהְי וָחָלָׁש רֶׁשֲא
 'םיִכנַה םישָנֲאָהלכו הק גו יהיעשוהה ר הָיְרוֲע מא

 תא תיִפַמ הרג ורב יג :םש רוגל םיִרְצמ mes רמאל
 ּונָתא תֹלְנַהְלּו ותא תיִמָהְל םידְשַּכַה-דְִב ּונְתא תֶּת ןעַמל ּונָּב
 לוק םַעָהלָכְ 'םיליחה ירש" לָכְו יִתְרקְּב ןְנָחֹוי עמָש-אְלְו+ :לָבְּב
 "םיליחה ירָשדלכו "ַחְרְקְָּב ןגְחֹוי חקיו 5 :הָדּוהְי ץֶראְּב תָבָשְל הָוהְי
 רוגל םֵׁש-וחְּדְנ רֶׁשֲא םִיּּגַה"לְּכִמ" ובְׁש-רֶׁשֲא הָדּוהְי תיִרָאְׁש- לכ תֶא
 יתונְבתַאְ ֿףַטַה-תֶאְו םיִשָּנַהדתֶאְו םיִרָבְנה-תֶאé :"הָדּוהְי ץֶראְּב
 -תֶא 'םיִחְּבַט"בר' ןְדאָרּוְּבִג חינה רֵׁשֲא ׁשֶפֵנַה"לְּכ תאו ךְלֶמַה
 -ןֶּב ְךוִרְּב-תֶאְו איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי תֶאְו ןפְׁשְּבי םקְיִחַאְּ והילד
 -דע ּואָבִיו הָוהְי לוק ועָמָש אָל יִּכ םירצמ ץֶרֶא ואביו :ּוהירנ
 ס  סֶחְנַּפְחִּת

 םיִנָבַא 'ְִדָיְּב קי :רמאל סַחְנַּפְחַתַּב ּוהָיְמְרִי-לֶא הָוהיְרְבְד יהיו
 סַחְנַּפְחַתְּב הָעְרַּפדתיִּב חתַּפְּב 'רָשא יבמ טל םַתְנַמַמּו תולדג
 תב הָוהְי ּרַמָאדהְּכ יםָהיִלַא תְרמאְופ :םיִדּוהְי םישְנַא יניעל

 -תֶא הַטְנְו ייתנמַט רֶשַא הלאה םיִנָבָאְל לעממ ואְפְכ "יתְמשו

 19 * 16 6+ NAY) | =° >6; prb add | 20 * 0 םֶתיִעְתַה; 16 6 םֶתְעְרַה|
dl 6 6A | 5 6 | >> <6 | 21 ** <6 |מ rל 3 םֶּתְחַלַשּו 5" םתא יכ || < ק 

 5 6 || < 6 >6|| 22 **>6 || *16 Vrs ij < 1 6 6 | 16/17" | 6כ 3, 1
 6 6 | ל <6® || 2 * 1 6 6 ny cf 42,1 || * prb 61 6 6 | 1? םיִרָחַאָה | " 5
 6 6 רמאל | << dc 6 | 1 6 6 ּוניִלֶא | 4. 5 ** 6 | ל 6 לִיַחַה | 5 << 6
 nסמnisi אב רּונָל | 6 55 6 א. rd גסוח6 sed 6MSS $f vijma || ? 3 תיִּב |

 < >65א || 4,6 | << >6 | ף * 6 ל | °° 6 ? 6 חק000006 )Dליִאָּב( 9
 = טֶלַּב, 86+ sic 1 (ןבלמב add [:ווסַשז]?) || < 41 6 6 | זס * >6 | ל-ל >6 || < >6|

 9% ] 6 63 םָשְו || * 1prb 6 6** ָּתְנַמְט.

eT NNNהיזהרו היי ווי  
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43,11—44,11 JEREMIA 721 

 תֶנָמִל תָוָמל רש םִיָרְצִמ ץֶרָא-תֶא הָּכִהְו האָבּויי :םֶהיֵלֲע 'יָוְרְפַׁש
 יִהְלָא יֵּתְבְּב שא "יִּתַצַהְוי> :בָרָחָל בֶרֶחל רֶׁשֲאַו יִבָשל יֵבְׁשְל רֶׁשֲאַו
 הָעֹרָה הַמֲעַי רֶׁשֲאַּכ םִיַרְצִמ ץֶרָא-תֶא הָטָעְו םֵבָׁשְו םפָרׂשּו 'םִיְרצִמ

 רשאי שָמֶש תיִּב תּובְּצמתֶא רַבָשְויי :םולָשְּב 'םָשִמ אָצְיְו ודְגְּבדתֶא

 פ  :שֶאְב ףָרׂשִי יםרְצמִהלֲא יִתְב'תְֶו רע ץֶָאב
 םיִבְׁשיַה ייתהיהלס ילֶא ּוהָיְמְרילֲא הָיָהרַׁשֲא רָבְּדַהי 4

 סורְתַּפ ץֶרָאְבּו "ףנְבּו םַתְנַּפֲחַתְבּו לְנמְּב 'םיִבָשיַה םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב
 -לּכ תֶא םֶּתיִאְר םָּתַא לֵאָרְׂשִי יִהלֶא יתּואָבְצ הָוהְי רַמָאדהְכ> :רָמאָל
 'הברח 'םָּנַהְו הָדּוהְי רעל לעֶו םֶלָשּורידלַע י יִתאָבַה רָשַא הָעְרַה
 יִנָסיִעְכַהְל רשע רשא םֶתָעְר יִנְּפִמכ :בשוי םֶהָּב ןיֵאְו יה םויה
 םָּתַא הֵּמַהי יועד אֶל שא םיִרָחַא םיהלאל ידבעל רַטקְל תל
 ַחְלֶשְ םיֵּכְׁשַה םיִאיִבָּנַה יִדבעָּכ-תֶא םֶכיַלא חַלָשַאְוי : :" םכיתבאו
 אָלְ :יִתאַנְׂש רֶׁשֲא תאּזַה הָבעְּתַהירבְּר תא ושעת ואנה לא רֶמאל
 םיהלאל רַטק יִּתְלְבְל םֶתַעְרַמ בּושל םָנְזָא- תֶא וטָהאְלו לעמש
 לשר תֹוצֲחְבּו הָדּוהְי יָרֲעְּב רעְבּתַו יִּפַאְו יִתָמֲח ְּךַּתַּתנ\ :םיִרֲחַא
 הָוהְי רָמֲאהּכ הָּתעְ ם | והָּזַה םַ 'המְמְשל הֵּבְרְָל הָנינְהְּתַ

 יִתְלָבל הָדּוהְי ות קנו ללוע הׁשֲאְו שיא םכל תירְכַהְל םֶבָתְשְפַנ

 םיַהְלאל רטקל םֶכיִדָי יִשְעַמְב ינָסיִעְכַהְְ :תיִרֲאְׁש םֶכָל ריתוה
 תיִרְכַה ןַעָמְלל םש רוגל םיִאְּב םָּתַארַׁשַא םִיֹוצַמ ץֶרָאְּב םיִרֲחַא
 'םֶּתְחַכָשַהְי ץֶרָאָה יו ילָכְּב  ָפרֶחְלּו הֶלְלְקל םֶכְתּויַה ןעמְל'ּו םַכָל
 תֶאְוי ֹויֵׁשְנ תֹועְר תֶאְו הָדּוהְי יכלַמו תועְר"תֶאְ םָכיֵתֹובֲא תֹועְר"תֶא
 תוַצָחְבּו הָדּוהְי ץֶרַאְּב ּושָע רֶשֲא יםָכיִׁשְנ תַעְר תֶאְו יםָכיִתעְ
 יִתְרותְב כְלָהאלו ףארי אָלְי הֶּנַה םויַה רַע יּואכָד ‘אלro :םלׁשרי
 -הָּכ ןכְליי ס :'םֶכיִתוְבַ יפלו םֶכיִנָפל יִּתְתְנרַשַא יִתְקְחְבּ

 | נס ' 0 היִרָפַש א תֹו=- | | rrlc 0 אָבּו | 12 * 1 6 654 תיִצָהְו | ל 6
 םֶהיַהְלֶא | < +1 ּוממשו || >6 | 13 == 6 ןֹואְּב רָשַא | ** 6 םֶהיֵּתָּב * תיֵּב

prb dlc 6 |ל 3 3 'ַהְו | < >6 | 2 * >6 || 5  | Cp 44, 1 51 prb byםֶהַהְלֲא |  
‘lc 6589 na | >> 8 61 6 6 | 3 * 41 6 6 | * 6 Dy |6 הָּנַהְ  © 

 <6; prb add || 4 * לכ >6 | ל אנ >6 | 6 % ירעשב | Plc זמ "לו |
 7 * dl 6 nonn MSS Vrs | ל-* <6 | < 1 לע )6( || 8 * ca 50155 3 הָש-- |
 bb prb add cf 7 (I םֶכְתֶא 'ה cf 63) | | > nonn MSS לכל || 9g * D+6ִתַא |
 ל | 6 6םֶכיִרָש | << 416 63 | %-% >3 | זס * 1c 63 אל | ל 68 ּואְלְכ | 6,

frt dl | = <6 || >> <6 | 11 ft 6 63 --םָה 



 2 הימרי +2

 תיִרְכַהְלּו הַעְרְל םֶכָּבי יְנָּפ םש יִנְנַה 'לֶאְרָשִי יהלֶא תֹואָבְצי הָוהְי רַמָא
 םָהיִנפ ּומָשדרָשַא הָדּוהְי תיִרָאָשתֶא רחמי :הָדּוהְולְּכ"תֶא
 בֶרֲחַּב רלֿפי םִיִרְצִמ ץֶראְּב יל ּומַתְו 'םָש רּוגֶל םִיַרְצַמ-ץֶרָא אבל
 'הָלָאל ' ּויָהְו יּותָמְי בעֶרָבּו בָרָחַּב לּולג-דעֶ ןטקמ ּומָּתִי בערב
 םִיַרצִמ ,ץֶרֶאְּ םיִבְׁשויַה לע יִּתְדקְפּוו :הָפְרָחְלּו הללקלו המשל
 טיִלּפ הָיְהְי אלי רבב יבֲעֶרְּב בָרֲחַּב םְלׁשּורי-לע יִּתדקְּפ רָשַאּכ

 יבְּשְלְו םִיָרצַ ץֶרְָּב יםַׁשרונְל םיִאָּבַה הדוהְי תיִרֲאׁשִל יירש
 םֵׁש 'ֹתָבְׁשְל בּוׁשָל םָׁשְפַניתֶא םיִאְׂשִנִמ הָּמַה"רֶׁשֲא הָדּוהְי ץֶרָא
 םיִשְנַאָה-לּכ ּוהיִמְרידתֲא ּונעיויפ ס :'םיַטָלּפדםַא יִּכ ובּושידאל ייּכ
 יתומה םיִשָנַהלָכ יםיִרֲחַא םיָהלאְלי םֶהיֵׁשְנ תוְרָטְקְמיִּכ םיִעְדְיַה
 :רמאל יסיִרְתַפְּב םִיַרְצמ-ץֶרֲאְּב םיִנְׁשיַה םעֶהלְכְו לוד להק
 לבו :ּךיִלֶא םיִעָמש ּונְניִא הָוהְי םֶׁשְּב ונילא ָתְרּבִּדדרָשַא רֶבְּדַהי
 םִיַמְׁשַה יתָבְלִמל רטקל וניפמ .אצְידרְשא ורַבְַּהלְכיתַא הָשעג השָע
 ּוניִרָשְו וניִכלְמ ּוניתבאו ּונֲחנֲא וניֵׂשָ רֶשאּכ םיִכָסְנ הל"ה
 אל הָעְרְו םיבוט הָיְהּנַ םְתֹל-עַּבׁשג םלשּורי תֹוצֲחְבּו הָדּוהְי יֵרְעְּב
 'םיִכסָנ הָליּדַּפַהְיי םִיַמְׁשַה יתָכְלְמְ רק ּונלַַח זַא-ְמּוו8 :ּוניִאְר

 'תָָלמל 'יִרשקמ ּונְחנא"יכְו'יי :ּנְמָּת בֶעְרְבּו ברו לכ ונח
 םיִנָנכ ּהָל ּוניִׂשָע ּוניִשְנַא יעְלַּבִמַה םיִכָסְג ּהָל יךָפְַלּו םִימָׁשַה
 םַעָהלּכלֶא ּוהָיְסְרִי רמאַופ סם :םיִכָסְנ ּהָל ְּךַָהְו יהָבצֲעהל
 :ירמאל רֵבְּדי ותא םינעֶה יטֲעָה"לְּכ"לַעְוי םיִׁשָנַהְילֲעְו םיִרְבְּנַה"ֹלַע
 םלׁשור תֹוצֲחְבּו הָדּוהְי יָרְעְּב םֶּתְרַטְק רֶׁשֲא יִרָטְקַהדתֶא אָלַהיי
 הוהְי רֶכָז 'םֶתא ץֶרָאָה םעֶו םֶכיִרָשְו םכיבְלמ םֶכיֵתֹובַאו םָּתַא
 םכיֵלְלעמ עֶר יִנָּפִמ תאָשְל דוע הָוהְי לָכּוידאְלְ :וּבְלְ לע הלעתו
 הלל המשל הָּבְרָחְ םֶכְצְרִא יִהּתַו םתישע רֶׁשֲא תָבַעְּתַה יָנְפַמ
 Ir 55 >6 | >6 | 12 55 >6 | 1 6 +רַשַא תירַאש | 6 ופנו 4 ותַמּ

prodlc6 || ' 6 הָּפְרֶתְל | + < cf 42,17 | %1 6 mlt MSS Vrs 'Q1 || >* <3, partim 
 6 cf) 13 * 61125 > alc 6F* | 14 5 prb al, cf 6 | ל 1 ft c 6 םיִרָנַה | <

f1 prb 6ץראב) | % 616 68 | = ><630 |  (r4MSS6 455 + "לא  b6 6 בּושְל, קז 
 3 םיִטעַמ | 15 = >6לא | ל >6 || < prb 1 לזק || © prb add )1 6 8 Diרתפבנ) |
 17 *60 5 תֶכאָלְמַל, sed [ 6 GY תֵּכְלַמְל cf 7,18 | ל Or ַהְלּ | < 8

wb <6 6! 7 | 1g = prb c 613% (mars) praem18 * 1 6 69 תּכְלַמְל |  | ‘ni 
Plc 3 nn | > 6 17% | “17D] | > prb dl c 86ת 5) | iּורְמֲא םיִשָנַהְו  

sed prb dl | =°1fitc SA1 דלֶאְו  -bQ) cf24 | Pb24) ּהָב--) || 20 * 1 MSS 
 הָלֶאָה םיִרָבְּדַה-תֶא | 2: * 1 < 680 תֶרֹטְקַה | * 65 'מּ || < <6;ןּהְתא |

6S.22 *1 'מו  



44,23—45.3 JEREMIA 723 

 םָתאָטֲח רֶׁשֲאו םֶּתְרַטק רֶׁשֲא יֵגְפִמ* :הָזַה םיַהְּכ יבֵׁשֹי ןיִאַמ
 אָל ויָתֹוָדעְבּו ויִתְקְחְבּו ותְרְתְבּו הָוהְי לוָקְּב םָּתְעַמְׁש אָלְו הוהיל
 רָמאיִו פ :יהְּנַה םֹויַּכי תאּזַה הַעָרָה םֶכְתֶא תאְרְק ן5-לע םּתְכַלַה
 הָדּוהְיִלָּ הָוהי"רַבְּד ּועָמָש םיִׁשְנַה"לָּכ לָאְו םַעָה"לָּכדלֶא ּוהְיְמְרִי
 :רמאל לארי יָהְלֶא *תּואְבְצְדהְוהְי רָמָאדהְכ5 :יםיָרצִמ ץֶרֲאְּב רשא
 הׂשָע מאלו םֶתאַלָמ םֶכיֵדיִבּו םֶכיִפְּב "הָנְרֶּבדְּתַו 'םֶכיִשְנּג םֶּתַא"
 ּהָל הל םיִמָשַה יתֶכְלִמל טל ּונְרֹדְנ רֶׁשֲא ּונירְָנ-תֶא הָשענ

 :"םֶכיִרְדְנ-תֶא הָניִשַעְת הֶשָעו יםָכיֵרְדנ"תֶא 'הָנְמיִקֶּת םיִקָה םיִכָסְג
aםִיָרְצִמ ץֶרְָּב יש הֶדּוהי"לָ ההְי"רַבְ ּועְמש  

 esas ץֶרָאדלֶכְב הק ינֹרֲאדיַח .רמא 'הלוהי שילי
 רֶׁשֲא הָדּוהְי שיאדלָכ ּומַתְו הבוטל אָלְו הערל םָהילע דקש יִנָנָהְ

 -ןמ" ןּובְׁשְי בֶרָח מילת :םָתֹלְּ רע בָעְרֶבּו בָרֲחַּב םיִרָּצִמץֶרָאְּב
 הָדּוהְי תיִרֲאְׁש"לְּכ ּועְדְו ירַּפְסִמ יִתְמ' הָדּוהְי ץֶרֶא 'םִיְרְצִמ ץֶרֶא
 :םֶהַמּו יִנָמַמ" םּוקי יִמדרַבְּד םָש רָּנָל םִיָרצִמ-'ץֶרָאָל םיִאְּבַה*

 הֶּנַה םִיָקָּמַּבֹי םֶכיִלַע יִנַא רָקֹפִחיְּכ יהוהְי-םאָני תֹואָה םכל"תאזְ>

 רַמֲא הב ס :העְרל 'םכילע ירבד ומ םוק יִּכ ּועְדִּת עמל

 דָיְבּו ויָכְיֲא דָיְּב םיִרְצַמ למ עַרְפָח הֶעְרַפתֶא ןֵתֹב יִגְגַה הָוהְי
 רַצאַרדכבְנ דב הָדוהְויְדְלַמ ּהָיקְרצ"תֶא יִּתַתָנ רשאְכ ושְפַנ ישקַבְמ
 ס  :וׁשְפנ שָקַבְמּו וָבְיִא לָבְּבְּדִלִמ

 ּובְתְכַּב הָיִרְנְְּב וב לֶא איִבְגַה ּוהיִמְרַי רָּבִּד רשא רָבְּרַהִי 5
 סיקה תיִעְבְרֶה 'הָנָשַּב והְיָמְרִי יִּפָמ פס" לעי הָלֲאָה םיִרְבְּרַה"תֶא

 יָבאָכַמ לע וג הוה תי : אי יִּתרֿמֲא ורק ךילע

 22 °% >6 | 23 ** >6 | 24 * לכ>6 | ** >6 || 25 * >6 || ל 616 68 | 1
 6 6 םיִשָּנַח הָנִּפַא | %1 6 6 'ת || < 6[ 17* | 156 4; 1 הָנַמיִקִּת | = 1 + םֶכיִרְבּד |

cf +4 et 27 |5 >6 | 26 * קזמ 616 6 | ל 1 6 3 + םיַרְצִמ ץֶרָאלְכּב רֶׁשֲא  
 | ? 6 6 רמאָל | >8 |27 שיא >6 | 28 ftdlc Get deinde* 1 ירא-לָא

d-d 8 ofרֶפְסַמ טעָמ ₪ 14 | * >6 |  = os apo) frtהי | ? 6  

xaradtdvreg, GXS® oi rapoikodvreg (cf v 26) GAA oi karapaivovre 

 (םידרויה) זה A+. | = <6, 1 6 'A030 םֶהַמ וא 'מ | 29 ** >6 | ל-ל
KO:45, 1 ** 6 'ִסַּב | ל  Cp30 'רפ <6 |  | prb errore exc (homoeotel) 

cf 4 |1 ּךךורָּב רַמָא יִּכ  ftכ,  aenזpתַנְׁשְּב | < >6 | 2 <6 3 * 6  
 55 07(6) יִל יזא יִל יזא | < 64+ יל.



 24 הימרי 46,10—45,4

 רַמָא הָּכ ויָלֲא רמאתו הכי :יִתאָצְמ אל 'הָחּונְמּו יִתָחְנַאְּב יִּתְְַ
 הֹוהְי

 שתנ יִנֲא יִּתְעַטְנרַׁשֲא ,תֶאְו סרה יִנָא יִתיִנְּברׁשַא" הָּגַה
 הָוהָי-םִאָנ ב :לאיה ץֶרֲאָה"לְּכדתַא

 -לָכ"לע הֵעָר איָּבַמ יִנְנַה יִּכ יׁשָקבְּת-לַא תֹולְדנְךְליׁשָקבְּת הָּתַאְו

 פ :םֶש"ְלִת רש יתֹומְקְמַה לכ לע* לשלְְׁשְפניתֶ ייתנו
 יםיטה-לע איִבּנַה ּוהָיְמְרִדלֶא הָהְי"רַבְד הָיָה רשאי 6

 תֶרפרַהְנְ-ילַע הָיָהְרֶשַא םִיצִמ ּךֶלֶמ "וכְנ הָעְרפ ליַח-לע םִירְצִמְל
 תיִעיִבְרֶה תַנְׁשִּב לָבְּב ךֶלֶמ רצארְדְכּוְבְנ הָּכַה רֶׁשֲא ׁשֶמָּכְכְּב
 :הָרּוהיךָלָמ ּוהָישאְב' םיִקיהיִל

 :הָמֲחְלַמַל 'ּושְנּו הָבצְו ןגְמ "כר
 םיִעְבְכְּב יוֵבְצתָהְו 'םיִׁשְרּפַה לע םיִסּוסַה ּורְסַאי

 :יתֹוניִרפה ושל םיִחְמְרָה "יקרמ
 ּוּתָּכִי םֵהיֵרוּבִגְו רוחא 'םיגוסנ םיִּתַח הֶּמַה "יִתיִאְר עּוּדִמ5

 :הָוהְידִאְנ ביִבָּסִמ רוְגָמ ּונְּפַה אלו ּוסנ יסונמּ
 רוָּבְּנַה טֶלָמִילַא "לפה .םּונודלא

 לכ תפירה ךילע יהנו
 :'רימימ ּושַעִָתְי יתֹורֲהְנכ הי רוָאְּכ הזיז

 רָמאיַו 'ִיָמ ושעָּגְתְו תוְָהְּנַכְו הָלַעְי רָאְּכ יםִירְצִמ*
 :"הָב יִבָשְי' רע" הָדיִבֹא 'ץֶרֶאְדהֶסַכַא הֶלְעִא
 םיִרוּבְּנַה 'ּוָאְצִיַו 'בָבְרַה ּלְלְהתַהְו םיִסּוּסַה ולעפ

 :תֶׁשְק יֵכְר יפת םיִלּול ןֵגְמ יִשְפְּת טּופּו שּוָּכ

 ויִרְפִמ םָקנַהְל הָמָקְנםִי 'תֹואָבְּצ יהָוהְי יגדאלי אּוהַה םיִהְוי
 םֶמְּדִמ הָתְוָרְו הָעְבָשְו 'בְרֶח הָלְכֶאְו

 3 56 'גמ | 4 5 ₪ ? תֶא | ל-ל >6; KO MSS 6 איה יל | 5 * 3+-תוללדג
 ממ 6) | ל>6 | = 6 םוקָמ- לָכְּב | Cp 46, ד cf 25,135 || ca 362158 'גה"לָּכ"לע |
 2 * 36 הָבְנ (₪5) | ל Or b | => <6 | 3° prb 1 6 GSW | ל 6
 ּושָּנְַ | 4 * 66 ולַע 3 ּולַעַה | * קזמ 406 || << 1 6 30 'ציתה || 5 6 ומר, +

DH || = frt add; 6 (dé =ל 63%  | frtdlירשה | 5° >6,  sic 1 || > mlt MSS 
 ד 82) "ו 'בג עוּדַמ | 4 >5 קזמ 1; 6 סזנ() | 6 * 3 םיִרּּבנַּב | ל >6 |
 7 * 686 'ִכְו sed ₪ add | * 6 Dh (v 8) sed cf 8° | 8 * 6 םירצמ יַמ 566 ימ

prb dl |ץֶרֶאָה | 7% >6  deriv || °° = 7b; 61 6 6 | * 1 fitוימימ  ex praeced 

e aw ָהיֶבְׁשי | 9 * 6 ? ּונְנּפְתַה | 1 a4? | > pr 16 6 ואָצ | % 61 | r0 °° prb 
 13ךַח.  cf Je 34,6; ₪1הוהיל | * 41 6 6 | < 6 הוהי ברח 901 8 6 1



46,11—25 JEREMIA 725 

 :תֶרְּפירַהְנ"'לַא ןּופְצ 'ץֶרָאְּב "תוָאְבָצ הָוהְי ינדאל" חַבָז יִּכ

 םָרְצִמ"תּב תַלּוּב יִָע יח לָעְלִּג ילעיי
 ְרָל ןיא הָלְעְת 'תּואָפְר ייתִיָבְרַה אָוָשל

 ץֶרֶאְה האמ ָךַתְחְוְו דולק םווג ּוָעְמְשיי
 ס  :םֶהיִנַש ולְפָנ ויָּדְחְי 'ּולָשָּכ רוּבְנֶּב רוָּבְנדיִּכ

 לַצאָרְדַכּובְנ אובְל 'איִבָּנַה והימרי"'לא הָוהְי רָּבּד רָשַא רְבְּרַהיפ
 :םִיָרְצִמ ץֶראדתֶא תוָּבַהְ לָבָּב למ

 סָחְנפֶחַתְבּו ףֵנְב ּועיִמָשַהְו לגב יּועיִמָשַהְו םִיָרְצַמְבי ּודיגַהי
 :ּיִביִבְס בֶרֶח הָלָכֲאיִּכ ל ןֵכָהְו בֵצנְתַה ּורָמִא

 :פְדַה הָוהְי יִּכ דַמָע אל 'ּךיָריּבִא יְףָחְסִנ ַעּודַמי
 יורמאיו ּוהָעְרדלֶא שיא לֿפְנ-םג "לשוכ יהָּבְרַהי<

 :יהָנויַה בֶרֶח יִנָּפִמ =ונתדלומ ץֶרֲא-לָאו ּונַמע-לָא הָבְׁשְנְו'הָמּוק
 :דַעּוּמַה ריִבַעָה ןּואְׁש םִירְצִמְרלִמ יהַעְרַפ יםָׁש ּואְרְק'ז
 ֹוִמְׁש תֹוֲאָבְצ הָוהְי לפה "םָאְנ לָנָאדַח*

 :אוְבָי םִיַּב לַמְרכְכּ םיִרָהְּב רֹוְבְתּכ יִּב

 םיָרְצַמיתּב תָבֵֹׁי ל ישע הל לכי
 ס  :בׁשֹוי ןיֵאַמ הָתּצַנְו הָיְהִת הָמשָל ףניִּכ

 :יאָב אָּב ןּופָצִמ ץֶרָק םִָרְצִמ 'הָיְפ"הַפְי הָלָנע
 יְַָי ּוסנּוָנְפַה הָמֲה- ים יִּכ קַּברמ ןלֶָעְּכ ּהָּבְקב ָהיבֵכְׂש"םנ*י

 ׁשֶחּנַכי יּהָלֹוק= :םֶתּדְקְּפ יתע םָהיֵלֲע אָּב 'םָדיֵא וי יִּכ ּודָמַע אל
 יּוָתְרְּכיג :םיִצֲע יִבֲטְחָּכ יהל ּואְּב תומְּרְרְקְבּו ּוכָלְ ליבי דלי
 :רַפְסִמ םָהְל ןיאו הָּבְרַאְמ ובר יִּכ רֶקְתַי אל יִּכ הָנהְיְדַאְג ּהָרעֵי
 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא5 :ןופצ"םע יב הָנְּתַנ םִיָרְצַמ"תַּב הָשיִבַה
 םִיַרְצִמ- לע הערפ"לעו יֵאֹֿנִמ ןומָא-לָא דקופ יִנְנֲה ילַארׂשִ יהל
 זס %%1 6 6 הוהיל | * 6 א | 1 6 6 לע | rr *1 6  תיִּבְרִה א יִת-- |
 * 6 ךיִת-- | 12 *16 6 לוק | * 6 לֶשָּכ | 13°26 | ל 6 דָיַּב | < >6 | %>65*||

Epurev (GP 4 and dod) 6 drig;1ןֹוּכַהְו ] 15 * 6  ft14 ** >6 | ל וה < >6,  

 קזקפ ףַח סָנ | pr 1 6 65MS5S (6) ָךריִּבַא | 16 * 6 -6 ח\ף666 טסט, ₪1 ךְבְרֶע|

pax. AXnvixfis |ומוק | << >6*ג | ' 6  Q0r6 לֵׁשָּכ ( 697 ) || < 6 'אי | 4  
GPA égg(e || 18 -* 6.017 = 639 םַשדתַא ארק, = 561 | ל 63 + הכנ | <  

rooMSS 63 alפיפי | *  mlt MSS8666 | 10 6 א. א\ף0מ06דסו 1 ] 20 *16  

 הב, nisi 1 היֶלֲ | 21 * ?add | ל SD] | > 3 25 gt אלו | % 6 דיַא |

 * 6 תַעְו | 22 * 6 לוק | ** 6 קָרׂש ׁשֶחָנָּכ | < 6 לֹותְב | % ca 505 ךל, 1
ftותְרָּכ 6 66 | * 6 בר | 25 ** >6 | **  mss ser6 63 ָהיֶלָע | 23 *  

alc 6.מא-אנזלע | < 66 לע | 4 כזמ ' 
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 726 הימרי 48,1—46,26

 םיִּתַתְנּו :וָּב םיִחְטְּבַה לַעְו "העְרַפלַעְו ָהיֶכָלְמלַעְו ָהיֵהלֲא-לַעְו
 ןכדירחאו ויָדָבע דָיְבּ לבב למ רעארָדכּוְבג ךיַבּו םָׁשְפנ יֵׁשָכַבִמ לְֵּב

 ס :הָיהְיסֲאְג םֶדֲקיימיִ ןְכׁשִת
 לֵאָרְׂשִי תָחַּת"לַאְו בקע יְָבַע איִת"לַא הָּתַאֹלז

 יםִיְבְׁש ץֶרֶאְמ  ךערז-תֶאְו קוחְרמ ףעשומ יִנָגַה יּכ
 ס  :דיִרְחָמ ןיִאְו ןנאשו טָתְׁשְו בוקעי בָשו

 הָשַעֶא יִּכ "יִנָא ֶּתֶא יּכ הֶוהְיְֶאְנ בקע יִבְבַע אריִּת-לַא יהָּתַאיפ

 הָלָּכ הֲָׂעֲא-אל ּךָתְאְו הָמָׁש יִתְחּהַה רש וְיגַהלְכְּב לכ
 פ  יָךְקנַא אל הָקנְו טְׁשַלךיִתְרּסִו

 םיִּתְשַלְפ-ֹלֲא יאיֵבָּנַה ּוהָיְמְרִלֲא הוהְיירַבְד הָיָה רֶׁשֲאֹיי 7
 הָוהְי רַמָאו הכי :יהָּזע-תֶא הָעְרַפ הָּכַי םֶרָמּב

 ףטוש "לחבל \ ּויָהְו ןופְצמ םילע םִיַמ"הַּנִה
 ּהָב יֵבְׁשיְו ריע ּהָאֹולְמּו ץֶרֶא ּופָטְׁשִיְו
 :ץֶרָאָה בשוי ל ליה םֶדָאָה ּוקעֶזְ

 וילג ןֹומֲה יוּבְכְְל שעְרָמ ויָיִּבַא תֹוסְרפ תמעש לוקמ
 :םִיָדָי ןיִפְרַמ םיִנְּב-לַא תובָא ּוָנַפַהְדאְל
 םיתְׁשִלפלכ"תֶא דורש ג אְּבַה יםֹויַה- לע

 ירזע דיִרָש לכ ןוביצלו בצל יֵתיִרְכַהָל

 :ירותכ יאי תיִרָאָש יםיִּתְשלְפיתֶא' הָוהְי רדש"יכ
 ןולְתְׁשִא 'הָתְמְדְג הָנעילָא הָחְרְק הָאבּ

 :יִדָדוגְתִת יֵתָמ-רַע 'םֶקְמַע תרֲֵאְׁש
 יִטָקְׁשִת אָל הָנָא-רע 'הָוהיִל בֶרָח "יוהי

 :יַמְָו יִעְגְרַה  ךִרָעַּתִדלֶא יִּפְסֶאַה
 הָל"הְוְצ הָוהִו יטְקׁשִּת ךיַאז

 ס  :ּהָרְעְי םש םיה ףֹוח-ילֶאְו ןָלְקְׁשַאילָא
 | ילַארׂשִי יהל תואָבְצי הָוהְי ֹרַמָא-הּכ בָאומְלי 8

26 <6 | 27. 28 = 30,10. 11 41 (non 6) | 27 ™ 6 Daw cf 0 30,10 | 
28 * >6F* |» 6+ vb nonn, cf 50,15 || 5 גה' >6 || Cp 47,.צ **>6 | ל ולע 
(6) | >> <6 || 2 ca 4oMSS Vrs ‘WY | 3 ° frtl c GSU ויָתֹבַּכְרַמ | * 406 | 

 , mlsםֶרְזְע תיִרָאְשלָכְ ןודיצְו  |= (cf 6)םִיַּב | ל 6 יִּתְרְכַהְו 6 * 4
 | םיִקְנַע  | 5 > Dy, 1 frt 6 6םיּיָאָה | < *16 6 לע | *6 רנ 6 < | 7

 6 * >6 | * 63 al הוהי | 7 * 68 טקשת | * 6 לע (ו) | סם 48, 1 ** >6.

 ה
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48,2--6 JEREMIA 727 

 םִיָתְיְרִק הָדּכְלִנ 'הָשיִבה דרש יִכ ובָנילֶא יו
 :'הָּתָחְו בנשמה הָשיבה
 הָעְר ָהיִלָע וָבְשִח 'ןובְׁשֶחְּב ֿבָאֹומ 'תָלְהֶּת דוע ןיָא*

 :בָרֲח ךְלת ךירחא ימת ןמֶרמ"סנ יוְּגִמ הָנָתיִרְכַנְו ּוכָ
 :לודְנ רֶבָשְו דש םִיָנורְחַמ הקעצ לוק
 :'ַהיִרוָעַצ *הקעֶז יועימשה בָאומ הָרָּבָשְני
 ייבּבהְלַע יִכָבּב יתומה הָלעמ יב

 :'ּועמָש רָבׁשתקעצ "רצ .םִֿנוהְח דָרומְב יִּ
 :רָּבְִּמַּב ירַעּורעּכ "הָנָיְהִתְו םֶבָׁשְפַנ ּוטְלַמ וסב

 ידְכְלִת ְתָאדמנ ְךיַתורְצואְבּו 'ּךִישעָמְּב ּךַתְמְּב ןעי יפז
 :'דַחִי ויָרָשו ויִנהְּכ הָלּוַּב שימכ אָצְיְו

 דַמָשְנְו קמָעָה דבֶאְו טָלְמִת אָל יריִעְו ריִעִלּכיִלֶא ידדש אביו
 אָצַּת 'אָצְב יִּכ בָאּומְל יץיִצּונְת :הָוהְי רָמֶא 'רָשא רֶשיִמַה

 :ןהְּב בָשוי ןיאמ  הָניִיְהְת המשל יִהיֶרְעְו
 :םָּדִמ וָּבְרַח ענמ רּורֶאְו הָּיַמְר הָוהְי תֶכאָלְמ הָשַע רּורֶאיפ

 ויִרְמְשילֶא אּוה טקשו ויּועֵּנִמ בָאֹומ ןנאשיי
 ךְלַה אל הָלּוגַכּו יִלָכ-לֲא לכ קרּוה"'ִאָלְו
 Bk (nha אל וִחיֵרְו וב ומעט דַמְע ןַּכ-לַע

 ויִלָכְו ּוהָעַצְו םיִעַצ וליְּתַלׁשְו הָוהְיֶאְנ םיִאְּב םיִמֵיהַּנִה כלי
 תִיְּב ושב"רָשאּ שוָמָּכִמ בָאומ שבוי :ּוצָפני םהיִלְבְג ּוקיִרָי
 :םֶחָטְבַמ לֶא תיִּבִמ לארשי

 לִיָחְדיִשְנַאְו ּונָחְנא םיִרֹוּבְ ורָמאְת ְּךיַא
 ּוָדְרָי ויִרּוחְּב רַחְבִמּו יהל יָהיִרַעְו בָאומ דש
 :'ומָש תוָאְבְצ הָוהְי למה" םֶאְי

 דָא הָרהְמ ּוְָֹרו אבל בָאזמידיא בח =
frtdl || 4 crrp? cf6FA || 2° prbl 6 6 NYA (tarplejia) |ל 1 לע(6) | < >6,  lS, 

 ל frt add, vel ? exc vb cf 6 | 4 *1 6 18MSS vss WN | * >6 | * % ָהיְרועצ
cf 16 155 | 113155 | 5 516 096% תיִחְלַה  cf Jes0 ייֵעצ; 1 6 6 הָרֲעֹצ  

 cf es | > 41 6 66 Jes | % cf Jes 15,5; 6 hxouca(te) | 6 *?; prps ָךlיַחְתּו|

mit MSS17,639 | 7 *+ 6ְךיַתֹודְצְמַּב (+ ]) | ל ] 6  cf1 רֶעְרעּכ  fג דֹורֲעְּכ,  
 ָס os | eK 7D: Q mit Mss ִּּרִחַי | 8 * 6 דש | *1 לע (6) | * >68 |
 lc‘ 8 'אָּכ | ף * ?; 6 onueia | ל ] 6 אצי | < 8 'ִעלֶכְ | זס <6 |

 ו לע ₪ | ל 16 6 אל | 12 16 6A ויְלְבִנ | 15 * 6 1ריע; 1 6 8% וויָרָעְו |
 >6; 81, צ6| 1? הָלֲע ויָלֲע דרש cf 18 | << >6 | 16 6 םוי.

 :הָמ
 חַבֲטַל



 728 הימרי 7-2

 ומְש יעד ילָכְו ויָביִבְסִלְּכ ול ּודָנז
 :הָראְפִּת לֶקְמ זעדהַטַמ רֵּבְׁשִנ "הָביִא ּורָמָא

 "ןובידה'תּב תֶבָשי 'אָמְפַב "יִבָשי  דובְּכַמ יִדְרי
 :ְָרְצְבִמ תָחַׁש ְּךְב הָלֲע בָאֹומ דרוש

 רֶעֹורְע תֶבָשוי יִּפצְו יִדְמִע ְךְרָד"ילָאיפ
 :הָתָיְהָּגהַמ יָרָמֲא | 'הָטְלְמִנְו םֶניילֲאְׁש
 ייכעֶזּוויליִליֵהי יהָּתַחְדיִּכ בָאומ שיבה

 רָשיִמַה ץֶרָא-לֶא אָּב טָּפָשַמּוי :בָאֹומ רָָּש יִּכ ןונְרֲאְב ודיִגַה
 תיִּבדלַעְ ובָנלַעְו ןובידדלער:> ;"תַעַפומ לַעְ הָצְהָי-לֶאו ןולח-ילָא
 -לַעְו<+ :ןֹועְמ תִיַּב"לעֶו לּומ תיּבדלַעְ םִיָתְיְרְק byes :םִיָתְלְבְּד
 :תֹוְברָקַהְו תֹוקְרָה בָאּומ ץֶרָא יֵרֲע"לְּכ לַעְ הָרְּבלַעְ תוירק
 :יהָוהְי םָאְני הֶרֵּבְׁשִנ ועְרְזּו בָאומ ןְרק העד
 ליִדְגָה הוהְי-לע יּכ והָריִכׁשַה5

 :אּוהְ"םג קחֶשְל הָיָהְו ֹואיָקְּב בָאומ קַפָסְו

 יד" יהאָצְמנ 'םיִבָננְביסַאי לֵאָרְׂשִי ל הָיה 'קחשה אולוםָאְ
 ווָהְו בָאֹומ יָבְׁשְי עלסב ּנְכַשְו םיִרע ּובְזע* :יָדֹונְתַּת וב 'ִףיָרְבִ
 :יתַחפדיפ יֵרְבֲעְּבי ןָנְקֶּת הָנֹויְכ
 :וְּבִל יםֶרָו ֹוָתְוֲאָנְו וגואְגּו ֹוָהְבָני דֶאָמ הֶאְג בָאומ- וא נעַמְׁש=י
 וי ןכְד'אלו יּותְרְֲ יהְוהידםַאְני יִּתְעַדָי ינאי
 "ילֶא 'ִקַעְזִא הָלְּ יבאומלו ילולוא בָאומ- לע \ ןָבְלַעְיי ְׂשְע ןֶכדאל
 :"הָּגהְי ׂשֶרֲח-ריְק יִשְנא

 הָמְבָש 'ןַפָגַה ְּךְלהַּכְבָא רֶזָעַי "יִכְּבַמּ*
 לעג רזעי 'םִי דע  םָי ּורְבָע ךיִתשיִטְנ

 17.6 לכ | ל GA éxdore ea Sh 06(6ז6 || SK ךיא | 18 *1 6 תו

 MSS 59 יִבְשּו | ? ,add ? prb crrp 6 6צ Vypacig (Na) ? 5 לו

 (הֶאְצְבְ ל (צe1 1? ץֶרֶאְל | < >5 | *6+ הרבשנ? | גס * 1 לע 66 | * 16 68
 טְלְמְנו | כס * 1 תַח | ל 1 6 pi 3155 036 ipעז ּוליִליַה | 21 * 60 לע |

pb dl | 25 “= 61 6 6 | 26 68 | < 16 0369 תעַפיִמ (א6 'ומ) | 24 >6  
 | קצ ?xepi abrod || 27 * 1c 680 ph || °° 68 ‘בו | < 16 0 אָּצְמִנ א הֶא-- |

éroieuacg, "AnA?; 1 41 |1 66 2( ףךָבד | * 6  sed4-4 >6; 10155 ךְרַבְד ,  

cf Jes 166 | <628 = 6 'פ יפ יֵרּוצְּב 3 תו תו הָאְפְּב, 1 + םיִפיִעְסַּב | 29  
trsp huc , | ° 6 ;ayךinל ₪1 6 6 םֶרְו | 30 ** 41 6 6 | " 656  | et Jes 

rms3 | ל >6 | 51 6 6 לע | 4 9% r cf Jes 167 | * 6S imperאל |  et Jes 
dl |169 | *1 6 ]65 יִכְבַּב | ל 1 6 6 6 ][68ןַפַּג | =  cf Jesהָנְהֶא, ₪ 561 | 32  

 | 6 111155 S Jes+'כ.



48,33—45 JEREMIA 729 

 :לָפָג 'דָרׂש יָריצְבילעֶו ךציק"לע
 יבָאומ ץֶרָאַמּו לָמְרַּכִמֹי ליגָו הָחְמִש הָפְסאָגְוי

 ידָיִה ּךְֶי-אְל יִּתְּׁשַה 'םיִכְקיִמ ןייו
 םֶלוק ּוָנְתָנ ץהי-דע הָלָעְלָא-רַע ןוּבָשָח תקענמ* :'דָדיַה אל דָדיַה
 ּוָהְ תומשמל םיִרְמְ ימי יִּב הִיִשְלָש יתָלְנָע םִינרֲח-דֲע רַעצְמ

 :ויָהלאל ריִטְקַמּו 'הָמְב 'הלעמ הָוהְיאְנ 'בָאומל יִּתבְׁשַהו
 יׂשָרָח"ריִק יֵׁשְנֲא-ילָא יב הַמֲהָי םיִלְלֲחַּכ בָאומְ יב ןפ-לע 6
 הָחְרָק שאר"ילב יב :'ּדַבָא הֵׂשְע 'תַרְתִי ןּכְדלע הָמֲהִי םיִליִלֲח
 -לָּכ לע :קֶׂש םִיְתְמ עו תג םִיַיחלָּכ לע" יהֲעְרנ ןקז-לְכי
 ִלָכְּב יבָאומדתַא' יּתְרַבָש-יִּ ידפסמ הל ָהיֶתְבְחְרְבּ באומ תֹוגנ

 בָאֹומ ףרע"הָנְפַה ְּךיֵא ּליִליַה יִהָּתַח ְּךיַאפ :הָוהְידםַאְנ ָּּב ץֶפַחְןיא
 רַמָא הָכיּבפ  ס  ּויְביִבְסלְכל הָּתִחַמְְו קח בָאֹומ הָיְהְו שו
 תּויִרְקַה הָרְכְלָנ יי :בָאומ-'לֶא ויִפָנִּכ שֶרּפּו הָאְדִ רשגכ הֵּנַה יהוה
 הָשֶא בֶלּכ אּוהַה םִיַּב בָאֹומ ירו ב5 הָיָה 'הֶשַּפַתַנ תומה

 :ליִדְגַה הָוהְידלע יִּכ םַעַמ בָאֹומ דַמָשְנְוי : :"הָרָצִמ
 :*הוהי"םַאְג* בָאומ בשוי יל חָפְו תַחַפְו דַחֵפ
 תחַפַה-לֶא לפי דַחַּפַה ינפמ סינה

 פב כלי תֶחֿפַהמ לע
 לצבא :יהָוהְייאְני םֶתְדקֶפ 'תנש בָאֹומ-ילָא יָהיָלֲא איבָאדינ
 'םיִָסְנ חְּכִמ ּודְמָע ןֹוָנְׁשִח

 ןוחס "ןיִּבִמ הָבָהָלְו ןוּבָשָחַמ 'אָצְי שָאיִּ
 :ןוֶאָש נב 'דְקְדְקְו בָאומ תַאְּפ לכאתו

 32 * 111155 et ]65 'צק | 5 דֶדיַה || 33 cf Jes 16,10 | °° ft | Dָרָּכָק

crrp? 6 otk éroingaךַרדַה | 9-7  Jeקיַּב | < 16 (3% ' Jesל  | cf6בָאומ  

prbal6 6 'גע] | 35° 6 "ומ || * 6 || <  aide | 34 cf Jes 15,4--6 || * 1prb 
Je16,11; 157 | * 1 ₪ לע | * 6 שדח |>  cf Jesהָמָבַה לע || 36  

 הָרְתַי | % קזפ 1 הָדְבָא | 7 cf Jes 15,2. 3 | * :0MSS -לָּכ"לע 6 -לָכְּב
cf Jes1s3 | * 615 661 + לָּכ | 38 MSS16 | << 1 6 6 לכְו | % MSS yy} * 

quae sequ = 08ל >6 | 40 *  | “SEANלעו | ל-ל >6 | << >69א | 39  
>6,add|| 43= 771 לע (6) | 41 4 סּושָּפַתְב | ל-ל = 49,220 ;  * | add6  

Jes praeםיִנָה;א  KO24,18 םָּנַהה  ‘dlc 6 | 44 51 6 90 Vrs Jes 
 הָיָהְו | * 3 Jes לזקמ | < Var 3 Jes ךותָמ | 4 63 הלא prb sicl || *1 לע(6

cf Num 21,28; 24,17b || ** <,]6 ׁשְּ א <* 16 6 | 47—45 <6 | 45  

 תכמ סט neg | * 1c mlt MSS Num 21 הָאְצַי | 5 1 6 Num 03 יִרקpִמ 5

 תיִּבָמ | * 0 רקחּת? 4MSS et Num( 24 רקרקו) ; 1 4%.
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 730 הימרי 40,10—48,46

 ׁשֹוָמְּכ"םַע ידָבֶא | בָאֹומ ָךְליואי<
 :הָיְבַשּב ְּךיַתֹנְבּו יִבָשַּב ְךיֶנְב ּוָחְקְליִ

 הָוהְייָאְג םיִמָנַה תיִרֲחֲאְּב | בָאֹומ"תּובְׁש יִתְבַשְיז
 פ  :בָאֹומ טַּפְׁשִמ הָנֲה-ְרַע

 הָוהְי רָמָא הָּכ ןומע ינבְלי 9

 ול ןיִא שֶרוידסא לֵאָרְׂשִיְל ןיא םיִנָבֲה
 םיִמָי הָּגַה 2 בש ויִרְְּב 'ָמַעְו 'דָנתֶא יכל ׁשֶרְי עודמ |

 הָנְתַצִּ שאב יָהיִתֹנבּו "הַמְמְׁש לתל הָתְֲהְו
 :*הָוהְי רָמא* יֵׁשְרי-תֶא לארי שרָיְ
 הָּבַר תוְנַּב ּהָנְקַעְצ ליעד הֶדְּׁש יִּכ ןוְׁשֲח לילה

 יתֹוְרדְנּב הָנֶטַטושְתַהְו הנד םיקש הָנרנַח
 םיִקְמַעְּב יִלְלַהְתִתִ המ:ויָתַיויַרׂשְווינה דלי הלו יםָּכְלַמיִּ

 ;"יִלֶא אָבְי יִמ 'ָהיֶתרְצַאְּב הָחַטְּבַה יהָבֵבּוׁשַה תַּבַה "ּךקְמִע בז
 ךִיָביִבְס לָּכַמ יתֹוֲאְבְצ הָוהְי יִנדַא"םָאְג דַחַֿפ לע איִבָמ יִנָנַה5
 -תֶא בשא ןֵכייִרֲחָאוי :ידדנל ץֵּבקִמ ןיאו ויָנָפְל שיא "םֶּתְחּדְִ
 יתואָבַצ הָוהְי רַמָא הָּפ םורָאלל פ | :הָוהְיַאְנ ןֹומעיִנְּב תּובָש

 ןָמיִתְּב הָמְכִח דע יִאַה
 :םֶתְמְכָמ "הַָחְרְסִנ יםיִנְבִמ הצע הָדְבֲא
 ןֵדְּד יֵבְׁשְ .תָבָשְל וקמַעָה ונָפָה וס

 ;ִויִּתְְּפ תע ויֵלֲ יִתאבַה ושע ריִא יִּכ
 | תוְלְלוע רָאׁשִ אל ּךְל ּואָּב םיִרְצב"ימָאי

 | :יםיד ּותיִתְׁשַהי  הָלְיִַּב 'םיִבָנַּגָא"
 לָכּוי אָל 'הָּבָחַנְו ויִרְּפְסַמדתֶא לתִיִלַג ושַעְדתֶא ייִתְּפָשַח יִנָאדיִכ

Cp 49,1° lc 630ָתְדַבֲא |  Ns 21,29 |*lc IMS Os Num46 4  
 םפְלַמ cfiR 11,7 || * STA < 1 ₪ ןומעו | 2 * ולע 66) || ל >6 | 6 6

sed cf 3 || 1 6 ih |6 ָהיִתַמְבג  * | ariieiav66 (>6*ג)  kai’דס  
e 61 6 6 | 3° יע >6F4, 1 ft יִּתְרדָש | ל 6 Di; GN“ 3° praem kal 

teeny - ex nechebr הָמֹוׁש) ו: => <6 ו 6 6] 1% || 2 a-A dittogr? 

 .|-'ז =

 sol הוהי | ל 8mss 3 םיִּתְתַדְּו | < = | 6 >6 | 7 * ₪ 6 6 | * 6
 ַא | < 1 6 6 םיִנֹבְנִמ | % 6 הָרֶס | 8 * = | ּונָפַה | * 9)6(3 ותק |
 cf ספ 5 || * 6 יִּכ | ** 6 יַנְכ | << 6 םֶדָי ּותיִשָי | 10 * קז יִתְשַּפַח |! 6

 הֹּבְחַנְו



JEREMIA 731ו-33  

 יהָבֶזְעיי ּנְניִאְו "ויָנְכְשּו 'ויָחָאְו וֶעְרַו" דש
 פ :'ּוחַטְבִּת יִלַע ְּךיִתֹנְמְלַאְו היחא יִנֲא ךיִמתִי

 ותָש סוּכַה תוָּתְשָל יםטפשמ ןיִא-רַׁשֲא יהָּגַה הוהְי רָמָא הָכריְכ
 יִּכי :"הֶּתְשִּת הָתָׁש יִּכ' הָקְנִת אל הָקנּת 'הָקָנ אּוה' הָּתַאְו ּוּתְׁשְי
 הָיְהַּת הֶלְלקלו יברחל הֵּפְרָחְל הָמׁשליֵּכ הָוהְידםִאְנ יִּתְעַּבְׁשִנ יִב
 :םלוע תובְרָחְ הָניָיְהְת היִרָעלָכְו * הָרְצְב

 חלש יוגב ריצְו הָוהְי תֶאמ יִּתְַמָׁש הָעּומָי
 :הָמָחְלמַל ּומּוקְו ָהיֶלָע ּואָבּו ּוצְּבְקְתַה

 :םָדֲאְּב ייוזָּב .םָיוגּב ְּךיִּתַתְג ןָטְק "הָגַהְדיִכיי<
 בל ןיְַז 'ְְּתִא אישה" 'ְִתְנַלְפִתִי

 הַעְבִג םֹוָרָמ יִשְפְּת עַלָּסַה יִוְגַחּב יִנְָכְש
 :'הָוהְידָאְנ ְּךְדיִרֹוא םָשָמ ְּךנק רׁשגַכ היִּבְנַתיִּכ

 :יֵהָתוּכַמ- לכ-לֲעי קֶרָשִי"ְו םשיי ָהיָלֲע רבע לָּכ הַּמְׁשְל םוָרֲא הָתִיִהְו יז"

 שיא םש בשודאל הָוהְי רַמָא ָךיֵנכְׁשּו הָרמעְו םֶוס תַכָפהִמְּבי*
 הָוְנלֶא ןדריה ןואָגִמ הָלֲעַי הירַאְּכ הָּבַה יי ּ:םֶדָשְָּב הָּב רּוְגְידאָלְ
 יֵמ יִּכ דֶקָפֶא יִהיֵלֲא רּוִחְב יִמּו ָהיֶלָעִמ ונָציִרֲא הָעיִּנְרַאיִכ ןְתיִא
 ּעְמַׁש ןכְל< :יִנָּפְל דֹמְעי רשא הער הָזִיִמּו "יִנְדיִעַי יִמּו יִנֹומְכ
 יִבָשיילֶא בָשֶח רֶׁשֹא ויִתובָשְחַמּו םִואהילָא | ץעָי רשא הוהְי-תצע
 :ֶהְוְנ יםֲהילֲע 'םיִשי אל םִא ןאצה יָריִעָצ "םּובָחְסי אֹוָלַא ןמית
 הָּנִהי : 'הלוק עֶמְׁשִנ ףּוסםִיְּב יהָקְעִצ ץֶרֶאָה הָשעַר םֶלָפְנ לוָקְמ
 םודָא יִרוּבְּג בל הָיָהֹול הָרְצְּב"לע ויפָנְּכ שֶרְפִיְו האי הָלֲעי רָשָּנַכ
 פ | :יֵהָרְצְמ הָשֶא בֶלְּכ אּוּהַה םּויּב
 ּועָמָש הער הָעָמָשדיִּכ  דָּפְרַאְו תֶמֲח השיב שמלי

 "ילכו אל טְקְׁשַה יהָנֲאְּד יב ּוגְמְנ
crrp; ₪ (cf 6( conjg 6 Io et]41 | זז *?  ftזס = 6 ןיִחָא עֹורזְּב | 9?  

 :רזוע ןיִאְו | * 1 ₪ הָנְחַטְבִּת ve 41? לאו | 12 * >6 | * 6? טפשמ םֶהָל | >6
 sed cf 25,29 | 6 | 13 * קזפ 61 6 6 | * 6 ּהָכּותְּב | 14 ₪ 09 ז | * 6
 חַלָש | ** 8 הָאֹבָנ ומּוק, sim Ob ||  >3 et Ob; lcé 'ק | 15 4 09 2 |[
 43 65% 1 6 סמ הנה 16 cf ספ 3.4 | * > 05 || ל-ל 1 prb 6 ספ ךַאיִשָה |

cf 50,40 || 10--21 cf 50,44--46 ||6 | 17 6 19,8 | *< >6 || לל >6 | 18 < >> 

 : 1 םָצִרַא 0 449) צ6| 6 63 םַפְּדְרֶא | * 6 הילע | < אי ּונְדְעי | 20 *1 6 6
ca 60155 ol), 1לע | * 16 6 לע | < | 6 6 ּובָחְסִי / 116 6 םשי (םשי) | <  

ar * cf 50,46* |» <5 6 mlt MSS 6 D1לp || 22 *= prb dh6 50,45 הָוָב ||  frt 
 ] ל כז ||  = 8 114 23 * <6 frt 6 ca 18MSS (cf Jes 57,20) 1 D9ל-ל | 6 6
6 6 31JN3T | => = Jes 57,20. 
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 732 הימרי 36—49,24

 יהָכיִזֲחַה טְמְרְו סּונָל הָתְנְּפַה קְׂשַמַד הָתְפָרי
 : 'הדלויכ הָּתַזַחַא םיִלְבֲחַו הָרצי

 :"יׂשוׂשִמ תירק יָת ירי הָבזֲעיאְל אי
 םְּב' ומדי *הָמָחְלִמַה יִשְנַאילָכְו ָהיַתֹבְחְרּ"ב יִהיֵּוחב ּולְּפו ןכְלי
 :יתֹוָאָבְצ הָוהְי םָאְנ 'אּוהַה

 פ  דַָהְרּב תֹוָנִמְרַא הָלְכֲאְו קֶשָמּד תַמֹוחְּב שֶא יִּתְצַהְו
 רַמָא הפ לָבְּבְּלְמ "רוֵצאָרְדכּובְנ הָּכַה רֶׁשֲא רֹוצָח תכְלְמַמְלּו רדקל*

 היה םָדָקייִגְּיתֶא ָּדְָׁשְו רָדק"לֶא 'ולע ומּוק
 םֶהיֵלְּכִלכְו םֶהיֵתֹוְיִרְי ּוחָקִי םֶנאצְו םָהיִלָהֶא

 :ביִבָּסִמ רֹוָנָמ םָהיֵלֲע ּוָאְרְקְו םֶהָל ּואְשַי םֵהיֵלַמְנּו
 "הָוהְידםֶאְנ" רֹוצָח יִבָשָי תָבָשְל ףקימעֶה "דאָמ 'ּודָג ּוסָני<

 :הָבְשַחִמ םהילע בשָחְו הַצֲע ?בב-דלמ*רצארדכּובנ םֿפילע ץֶעְיִּ
 יֵהָוהְיזםִאְני חַטָבָל בשוי ּולְׁש וגיא לע מוקי

 ּונְּכְׁשִי דַרָּב ול ַתיָרְב"אָלְו םִיֵתְלְדיאְל

 :הָוהְי לָשְל םהיִגקמ ומהו זבל םילמְג ְָוִ
 "םָאְג םָדיִאתֶא אבא ויָנְבֲעלְּכִמּו הָאפ יִצּוצְק ּור"לָכְל םיִתיְְִ

 םָלוע-דע הָמְמְׁש םיִַּת ןעָמְל רוצח הָתְיָהְו
 ס = וםָדֲאְּב הָּב רנְנאְלְו שיא םָׁש בשיא
 תיִשאָרְּב םָכיֲעלָא איָבָּנַה ּוהְיְמְרודלֶא הָוחְידרבְד הָיָה רֶׁשֲאי

 יתֹואָבְצ הָוהְי רמָא הָּכ5 :רמאל הָרּוהְיְדִלַמ הָיקְדִצ תּוכְלַמ
 | :םֶתְרּובֶג תישאר םֶכיֵע תָשָקְיתֶא רָבש יֵנְנִה
 םִיַמָשַה תוצק עַּבְרִאִמ תוחור עֶּבְרַא םֶליִעְדילֶא יִּתאְבַהְו

 םַש אביאל רֶׁשֲא ליוּגַה הָיִהְיְאלְו הָלֶאְה תָֹחָרָה לֶכָל םיִתְרזו
 :'םַלוַע יחדנ

 5 6 ח6000ע100 || 9-9 >6 ] * >6 | 5 cfad IR 15, 18e ] 28° 0 רצ-- א רוצ-- |

autdl30 | ל ? cf8 || * <6 prb dlל 64 ּולעו | <1 6 6 לע | 29 ₪ לכ 41 |  
aut ₪ 1 רָהַמ | > 16 69 al וקיִמַעַה (prps aram ּוקְרַע [dl (ישל' | 5% <6 || * <6 | 

f + dl 6 65% (O et plus 1ooM8S 68 םכילע) | בז ₪ ₪2 38,זז | *1 6 6 
 = לע || ** >6 || 32 6396 םֶהיֵרְבֲע, קזקצ םֶהיִקְמַע 0) | 335 cf 189 || v 34 מ

6 post v 39 || 35 * <6 | ל 6% הָרְבַשְנ | 36 * 16 6 לע ןו < 16 66 יו | 61 
 . (K Dp)םֶליִע  | %16 0 mlt MSS Vrsואבי 564 172155 6 ₪
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 םֶׁשְפנ יׁשְקַבְמויִגְפִלְו םֶּהיֵבְיֲא יִנְפִל יםְליֵעתֶא' יִּתַּתְחַהְונז
 'הָנהְיָאְנ יִּפַא ןוָרֲחתֶא העָרוםָהילע יִתאָבָהְו
 יִאָסִכ יִּתְמִׂשְו :"םֶתוא יול דע בֶרָחַהדתֶא םֶהיִרַחֶא יִתְחַלָשְו

 תיִרֲחֲאְּבוהיָהְופ : יהָוהְימֲאנ םיִרָשְו ּךְלִמ שמ "יִּתְדַבַאַהְו םֶליִעְּב

 פ  :הָוהְי"ַאְנ םֶכיֵע 'תיִבָשתֶא 'בושֶא םיִמָיַה
 יְּב םיִּדְשּכ ץֶרָאלֶא" לָבְּבִ"לֶא יהָוהְי רד רֶׁשֲא 'ָבְַּקי 0

 :'איִבְּנַה ּוהְיִמְר
 ּודַחַכְּתִדילַא ּועיִמָשַה סָנּואָשּוי ּועיִמְשַהְו םָיוגַב ּודיִנַה

 'ּךְדרֶמ תֶח לבי שיבה לָּבְב הֶדָכְלִנ ֹורְמֲא
 דאּוָה ןֹוֿפְצִמ יג ְהיֶלָע הָלָע כ :"ָהיְקּולּג ותח ָהיּבִצְע ּוׁשיבֹהְ
 ּודְני הָמֵהְּבדַעְו םֶדֶאְמ ּהָּב בֵׁשֹוי הָיָהְיאלְו הָּמְׁשִל ּהָצְרַאדתֶא תיִשי
 לארשידינב ּואְבִי "הָוהְידםַאְני איִהַה תַעְבּו הָמַהָה םיִמיְבְ ובלה
 םֶהיהְלֶ הָוהְידתֶאְו כלי לבו ולה וָּדַחְי הָדּוהְידיִנְבּו הָמַה
 :ושקבי

 םֶהיִנַפ 'הָּנַה ּךֶרָד ּלָאְׁשִי ןויצ5
 ס :חַכָשִת אל םלוע תיִרּב הויל ול ּףאָּב
 'םיבבוש יםיִרָה םּועְתַה םֶהיִעְר יע "הָיָה "תודְבָא ןאצ

 :םֶצְבִר חש וכלה הָעְבָּלֶא רהמ
 יםַשָאְנ אָל ּוְרָמָא םֵהיֵרְצְו םּולָכַא םֶהיאְצְמדלָּכז

 :"הֶנהְי םָהיֵתֹובֲא "הָוְקִמּו קדָצְדהַוְנ הוהיל ּואָטח רֶׁשֲא תחִּת
 יואצי םיִּדָשַּכ ץֶרֶאַמּו לבב ְךּוּתִמ "ּודָב5ַ

 לבָּב"ילע יהָלעַמּו ריִעַמ יֵכֹנֲא ּהֵּנַה יִּכ :ןא אציִנָּפל ייִדּותַעַכ ּויָהְו
 ירִוָּבְנָּכ ויִצְח דָבְלִת םׁשִמ הל ּוכרעו ןופצ ץֶרַאַמ יםילדנ םִיוגלַהְ
 :םקיר בּושי אל יליִּכָשַמ
 37 *51קזל 6 6 םֶתא || ל prb dlc 68 | << >6 | 9% = 0,155; 66 יִּבְרַח [
 38 * 6 יִּתְחַלָשְו | *+ >6 | 30 16% בשא ס בישֶא, vel 1 rt 6 6 יִּתְבַׁשו |

(ca50, 1 * 6% 'הירַבְּב | ל >6%א || < 1 6 6 לע | 4 <6  Cpן6ֶס תּובָׁש | : 
 z2oMSS 9 לאו) | 2 5* >6 | ל 1 6 6 לַאו | | =< 6 ₪ףגס6 6 חד6מד06  דקט-

rapedbéen M.; 1prb 44 || 9-5 <6, prb add | = * <6, prb add cf 9,9 ||606  

GétwcZ, Vm Ss. | P>S, sed 6 0066 rip6 -תֶא | 5  : lo 
 (הנה יִּכ) | < 6 ּואָבּו | 4 6 ioe | 6 * +1 6 3) תֶרְבא | ל ] 6 א68 הָיָה 6
 יָה | < 1 6 68 'ָהָהְ-לְע | 41 c Or 00% 9(6) םּובבוש 9% םיִבבּש | ל :6

NY | >66 'מל || <>6 | 8 * 6 ורק | ל 16 0369  * | nw] id 3, sed cf23 
worep bpdkovtec, sim ’AZ in $® | 0 * <6 || ל Or לָא | < >6 || 5 6'נ ץַחָּכ- | 
5 sic 8 6 20MSS Edd 635, al .ליִּכָשַמ 
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 :יהָוהְיםֲאְני ּועָבְׂשִי ָהָלָלְשלְּכ לָלָשְל םיִּדָשַכ הָתְיָהְויִ
 יִתָלֲחִנ יסש יָלַעַת 'יִּכ יחָמְׂשִת יב

 :םיִריּבאָּכ "לָהְצִתְו יאָשְר הָלְֶעְּכ "ישּופְת יִּב
 יםָכְּתְדלּו הָרְּפָחֹי דאָמ םֶכְּמִא הָשוָּביי

 :"הָבְרעו היִצי רָּבְרַמ םיוג תיִרֲחֲא 'הָּגַה
 יּהלְּכ הָמָמְׁש הָתְיָהְו בָשַת אָל הָוהְי ףְצקמי

 :ָהיָתּוכמלְּכלע קרש םשי לֿבְּב-לע רבע ילָּ
 תַשק יִכְרְּד-לָּכ ביִבָס לֵבְּבלע ּרכְרֶעוצ

 ָהיָלֲע ּועיִרָהְיפ :יהָאַטְח הָוהיל כי ץֶחדלֶא לְמְחַּת- לֶא ָהיֶלָא יוד

 תַמָקְ לכ ָהיָתומוח ּוסְרהְג ִהיִתישָא לג ה יהָנתְנ ביס
 לָבְּבִמ "עוז ּוָתְרַּכ< :ּהלּושע הָתְׂשֲע רֶׁשֹאּכ ּהָב ּומְקַּבַה איה "הוהי

 שיִאְו ּונפָי ומעדלָא ׁשיִא הָנויַה בֶרָח יִנּפִמ ריִצְק תַעְּב לָגֹמ שפתו
 ס  :וסּוְנִי וצְרֶאְל

 ּוחיִּדַה תֹוִיְרַא לֵאָרְׂשִי הָרּזְפ השיק
 ְךְלִמ ירַצאָרְדַכּובְנ ֹומְּצִע ןורַחֶאָה הזו רּושַא .ףלמ ולָכא ןוׁשאָרָה
 דקפ יִנְנַה ילֵאָרְׂש יִהֹלֲא תֹואָבְצי הָוהְי רֲֿא-הּכ כל :לָבְּב
 יּתְבבְׂשְוו :רּושַא למלא יִּתְדְקַּפ רֶׁשֲאַּכ וצְראלֶאְ לבב ּךְלֶמלֶא
 ידַעְלְּגַהְ םִִרְפֶא רֶהְבּ 'ןָשְּבַהְ ילָמְרְַּה הַעְרְ והְוְנלֶא לָאְרשותֶא
 -תֶא ישב יהוהְי-םָאְני איִהַה תַעְבּו םַהָה םיָמָיב> :ֹוׁשְפנ עַּבשִּת

 חַלְסֶא יּכ הָניאָצִּמִת אָלְו הָדּוהְי תאָטַחתֶאְו ּונניִאְו פַארׂשִ ןוע
 ספ  :ריִאְׁשַא רֶׁשֲאַל

 'םֵרֲחַהְו יבֹרֲח "דוק יֵבְׁשֹווילֲאְו ָהיֶלָע הלע םִיַתָרְמ ץֶראָה-לעיו
 הַמְחַלִמ לוק** ם  ָּיִתיּוצ רֶׁשֲא לכ הָׂשֲעַ היהְי"םִאְנ םָהיֵרֲחַא
 :ילודנ רָבָשְו 'ץֶרָאְּב

 = >6 | זז *16 ,Q Vrs inhwn א יִת-- || ל 241155 86 יִכְו || 0
| Vrs לעת | 916 Q Vrs wiDg | > 8 NWT sed ft lc 9 אָשְּדַּב םיִלָנַעְּב 

sim A || fl 6 QVrs *ּולָהְצְתְו | 12 ** 6ל wirnp er 67006 | ל <6 || <6 | 

13 cf 49,17; 198 al | = ₪ dl | ל 68 לכו | > 6 plur | 14 * 1 6 41155 617) | 
 | 95 >6 || 15 * >6 | * קזקפ הָתָפְר 66 | < 1 6 0 ָהיֶתויִשֶא א ָהיֶתיִוְׁשַא (ַשָאְ |

  | ‘bb cf 46,16; Jes 13,14 (frt 1 6 ca oMSS Eddמ םֶקָנ | 16 * 6 עַרָו 6 |
 < 6 וצְראלֶאְ | דד * 16 69 הּו-- | * >6 || 18 ** >6 | ל 16 6 לע(ו) || דפ * 6
 כב | * >6 || < 65 'ִגַבּו | 20 == >6|| ל 6 ּושְקַבִי | 21 * ₪ ? 6/ 3) הַלָע | 1

Qn (trsp ,( |ריעַהְ | < 1 6 6856 ) 6 6 לעו || < 6 ? 3 ָהיִבְשּוי | 5 3 יִריִעָה 
 | ' 5 םֶמָרָמַהְו (םַמ--) || < >68 | 22 * >6 | * 6 + םיְִּשַּכ ץֶרָאְּב

 ו וא
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 ץֶרָאָה"לְּכ שיִטַּפ .רֶבָשּיַו עַּדננְךַאנ
 :םִיּנּב לֵבְּב הָּמשְל הָתְיָה ְךיִא

 תַעָרָי אל ּתֶאְו לֶבָּב תְדכְלִגםגְו ל יּתְשקְי
 :תיִרְּגִתַה הָוהיִב יִּכ 'ִּתְשּפְתְנַנְו תאַצְמְנ'

 מעז ילְּכְתֶא אָצויַנ ּרְצּואדתֶא הָוהְי חָתְּפ*
 :םיִדְשַּכ ץֶרָאְּב  יתֹוִאָבְצ הָוהְי ינדאל 'איה הָכאָלְמרִכ

 הּוָמיִרֲחַהְו יםיִמְרֲע"ֹוִמְכ "ָהּולִס יָהיִפְבֲאַמ ּוָחְתּפ 'ץִקִמ הָכייּואְבפ
 םֶהיֵלֲע יּוָה חבָמל דרי ָהיְפ"לְּכ ּובְרַח*ז :תיִרֲאְׁש ּהָליהְּת"לַא

 תָשָק 'יֵבְרֹדלְּכ 'םיִֹּרולָבְּב"לָא ּועיִמְׁשַה>
 הָמיֵלְּפ .-הְילַא ביס ָהיֶלָע ּונֲח

 -לֶא הָרָז הָוהְי"לָא יִּכ ּהָלּושע הָתְשָע רֶׁשֲא לֶכָּכ הָלְעָפְּכ הָלּומְלש
 הָתְמַחְלִמ יׁשְנֲא"לָבְו ָקיִתְבְתְרִּב ָהיָרּוחב ָלֶּפִי ןְכָלי :לֵאָרְשִי ׁשֹדְק
 ס  :הָוהְיםָאְנ 'אּוָהַה םּוְַּב' ומה

 תע ָּהְמוי אב יִכ 'תִֹאָבִצ הָוהְי *יִנדַאָאְנ ול יל יִנְַָי
 :"ָיּתְְקפ םיִקמ ול ןיִאְו לַפְנְו וז לכי

 ס  ויָתְביִבְסלָּכ הָלְכָאְו 'ויָרעְּב ׁשֵא יִּתַצַהְו
 ְָחִי הָדּוהְי"יגְבּו לֵאָרְׂשִינְּב םיקושע יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ

 -לֶאָו לָבְב יִבָשְוילָאְו יהָנהְייָאְני םיִדְשַּכלע בֶרֲחּפ | = ּלָבְב
 היִרובְּגְדילֶא בֶרָח ּולָאְנְו םיִּדְּבַהדלֶא בֶרָחי :ָהיֵמְכֲח"לֲאְו ירש
 ּהָכתְּב רֶׁשֲא בֶרֲעָהְ"לָּכלֶאְי "וּבְכְרדלֶאְו ויסּופדלֶא בֶרָחּיז :ּותָחְו

 24 *%* 6 (חו0ףססצד0( 00ו 8 ּתְלַשְכִנ | 5-ל >3 || 25 * >6 || ל >6 | 26 * 6

 ואָב יִּכ | ** 6 ָהיֶדֲעֹומ?; הל :ם 3*%; | ? ec 3 הצקמ? 615131 | * 3 ָהיְרְעַש |
 = 63 ָהּורְקַח? | * 6 הָרְעְמְכ 3 ₪/ אאא (הָמרַע ֹומְכ) | 27 6 םֶהָל |86
 הוהימ םֶקָנ | ** >6 | 29 *1 6 Or Vr לע || * קזמ 1 םיִבר || < 6 ךֶרד | 5
 6 Q mit MSS Vrs A 6] 26 || 30 cf 49,26 | * 6 מר? | לל >6 | בז *6
 6 יִלָע | * 'דא >6 | < >6 | 4 1 6 םסממ MSS 6389 ףֶתְרְקּפ | 32 * 6

 ִדְנּודֶז | 5 6 ורָעיְּב cf 21,14 || V2 ויִביִבְס cf 2,14 | 33 * >6 | "ל

 לכ | < 6 'מ יִּכ | 34 * 6 'גו | ל 6 ויבירי? | 35 ** >6 | 51 6 6 לעו]
 6>**36 | * | לע | 37 * 1 6 30 ָהיֶסּופ-לע | * 1 6 39 ּהָּכְכְלעֶו | << 16 6

 501 לַעְו (8 ברעה).



 736 הימרי 51,5—50,38

 ּוׁשָבְיְו קיִמיִמ"'לָא יבָרְח* :ֹוְָבּו היָתֹרְצוִא-לֶא בֶרָח 'םיִׁשָנל ויָהְ
 -תֶאֹי םיוצ ּובְׁשי ןֵכְלפ :'ולָכהְתְי יםיִמיִאָבּו איה םיִליִסְּפ ץֶרָא יִּ
 ןוִּכְׁשִת 'אָלְו יחַצָנְל דוע בֵׁשֲת"אָלְוי הָנַעָי תֹוָנְּב ּהָב ּובְׁשְיְו יםייַא
 -תֶאְו הרמע- תֶאְו םִוָסדתֶא :םיִהלֲא תַכָּפְהַמְּכ<* :רֶדְו "רוב" 'דע
 :םֶדָאְִּב ּהָּב רּוגְידאְלְ שיא םש בשידאל הָוהְי-םִאְנ ָהיֶנֵכְׁש
 :ץֶרָאוַתְּכְךִַמ ורע םיֵּבַר םיִכְלַמּו סוד יונו ןֹוְצִמ אָּ םע הגה
 הָמָהְי םִיַּכ םֶלוק 'ּומַחַרְי אלו "הָמַה יִרָזְכַא ּוקיֹוֲחַי ןליכ תַשקג
 עָמְש 3 :לָבָּבתַּ ךיִלָע המָחְלַמל שיִאָּכ "ךּורָע ּובָּכְרִי םיִסּוסדילַעְו
 הָּגַהְי+ :הָדלויַכ ליִח ּוהָתַקיִוֲחַה הָרָצ ידי וָפְרְו םֲעֶמְׁשתֶא לבבל

 יסעור העיר ןְתיִא יִהְְנלָא :ןדרה ןואְגמי הֲָעַי הר
 הָזיִמּו יִּנַעוו יִמּו יֵנּומְכ יַמ יִּכ דָקְפֲא יִהיֵלֲא 'רּוחְב ימּו' ָהיֶלְעַמ
 -ילֶא ץַעָי רשא הָוהְידתַצִע ועָמש ןכָל5 :יִנפַל דֹמעֶי רֶׁשֲא הער
 'םּובָחְסִי אָלְ"ִא םיְִּשּב *ץֶראדלֶא" בֵׁשֲח רֶׁשֲא ּויֵתֹובְׁשֲחַמּו לֵבָּב
 לֵבְב הָשְּפְתַנ לוקמ :*הָוָּג םָהיֵלֲע יםישי אלםִא ןאצַה יִריִעַצ

 פ | :עֶמְׁשִנ םגּב יהו ץֶרָאָק 'השערג
 ור ייֵמק בלי יִבָשְוילֶאְו לָבְּבדלַע ריעַמ יִנָנַה הוהְי רַמָא הָּכי 1

 :תיִחְׁשַמ
 הָצְרַא-תֶא ּוקקְביו ִתּורְזְו םיִרז'ֹולֵבבְל יִּתְלְׁשְ

 :יהָעְר םּוְּב .ביִבְפִמ ָהיֲָע 'ּווָהיכ
 יוניִרְסְּב לַעְתִיְלֶאְו ותשק ּךַרּוַה ךרדי יִָּנדילֲא

 :הָאְבְצְדלָּכ ּומיִרְחַה ָהיִרְחּבִד לֶא ּולָמְחַתְלֶאְ
 ןמְלאדאְל יִפ5 :ָהיֶתוציחְּב םיִרְקְדְמּו .םיִּנְשַּכ ץֶרָאְּב םיִלָלַח יִלְפִנְו+

 37 %6 'נְכ | <*16 6 לע || *6 ּורוְבּו | 38 * >6; 16 3% בֶרָח | * 1 6 6 לע|
sed cfםיִליִלֲאְבּו | % 22155 63 864 ּולְלַהְתִי | 39 *= >5 || לל <6,  SEA6  [ + © 

33b | 41--43 cf 6,22--24 | 42°613,20 || © 6 אל | | 46 דע || 40 = 8  Jes 
sed cf 6,23 || 44--46 41623 | * 6םַחַרי | < 6 לע | 632 םיִכּורָע  cfאוה  

vel c 0 DYN cf 49,19 vel 649,19-21 | 44 °° 6 ןֶריַה ןמ | ל הונ >6 | < 1  

  nonnםַפְְּרֶא || 4 6 'חָּב לכו 5 םירּוחבו || < 16 6 ָהיֶלָע | 45 10 6 לע || ל-ל 63
Mss יבשוי 6, 'וזלע | < 16 6 ּובֲחָּסִי | %1 6 6 םשָי (םשי) | * 369 םֶהָוְנ cf 

= 49,20 || 46 =I הָשַעְר cf 492r | ל 1 6 8 apy | Cp sr 1 * 1 6 nonn MSS 6 

sic 66 || 2 ** 6 vBpiorig (DT)םיְִׂשַב  = per 0 Atbaschלעו || ל-ל  
 _ kai xaBugpicoucwv AZY ָהּורֶזְו םירֹז, קמ הורזו 368 | ל-ל 6 םו] תו; יזה, 3 ּווָקְיְו

cf 3,17, frt sic 1 | >1 6 69 Any) | 3 * <6; 15MSS Or 3693" bX, fr sic 1 | / 

  >6, fit 1 c MSSלא © |  ₪ 1 6 3 NY (ne deponat) | © dl 6 Q mlt MSS Vrsל =
Or Vrs )6 5 או | >* ftlc 3, סך | ' 1 לע (6 

 ו

| 



§1,6—19 JEREMIA 737 

 יּומָדִת- לא ושפנ שי :טלמו יא ךוּתמּו וס ass שידקמ
 :ּהָל םֶלָשְמ אּוָה לּומָּנ 'הָוהיִל איַה יִהַָמָקְנ תַע יִּכ ּהָגֹועַּב

 ץֶרֲאָה"לְּכ תֶרָּבשְמ  הָוהְודְִּב לֶבָּב בָהוסוְּכי
 :םִיג ּולְלְְתִי ןֶּכְלַע .םוונ ּותָש הָניִיִמ
 היִלָע ּוליִליֵה רֶבָשּתַו לָבְב הָלָפָנ םֶאְתַפ

 הָתָּפְַנ אָלְו לבָּב"תֶא ּונאַפְרפ :אָפְרִת ילוא | ּהָבֹואְכַמְל יִרָצ ּוחְק
 "דַע אָשְנְו ּהָטָּפְׁשִמ םִיַמְׁשַה-לֶא ענני דצְרַאְל ׁשיִא ָךֶלְִו 'ָהּובְזְע
 הָשַעַמתֶא ןויִצְב הָרּפסְנּו ּואָּב ּוניִתקְדצדתֶא הָוהְי איצוהיי :םִיִקָחְׁש
 הֹוהְי ריִעַה 'םיִטְלַשַה ּואְלִמ םיִצָחִה ּורָבָהְיי :ּוניִהְלֶא הָוהְי

 הוה תַמָקְניְּכ הָתיִחְׁשַהל יּותּמְזִמ לֵבְּבִלעו יִדָמ "יִכְלַמ ַחּורדתֶא

 רֶמָשַמַה .ּקיּוחַה םגראׂש לבב תמוחילָא ולְכיַה תַמְכִנ איה
 "רֶׁשֲא תֶא הֶׂשְע-םג הָוהְי םַמָזםִנ יִּכ םיָבְרֲאָה ּוניִכָה םיִרְמְש ּומיִקָה
 אָּב 'תֶרְצִא תָּבִרֹי םיֵּבַר םִיָמלֲע ייִּתְנַכשי לָבְב יִבָשְודלָא רָב
 'ְךיִתאָלְמְ"םִא יִּכ" 'ושפנּב 'תואְבַצ הָוהְי עְּבָשְנְי+ :'ּךַעָצִּב תַמַאי רק
 סם  :דָדיַה ְךיַלע ּונָעְ קל םֶדֶא
 :םיִמְש הֶטְנ לתַנּובְתְבּו ותָמְכְחְּב לֶבָּת ןיקמ וחכְּב ץֶרֶא יהשעי=

 יץרָאזהצקמ םיִַשְג לעיו - םיִמשּב םופ ןמָה ותת לקליפ
 :יָתֹרְצֶאַמ 'ִחּור אַצוְיו הָׂשֲע רֶָטֶמַל םיִקְרִּב

 ילָסָפִמ ףָרֹצ"לְּכ שיבה תַעּדַמ םֶדָאילְּכ רַעְבְנז
 םיִעְּתְעַּת הָשְעִמ הָמַה לֶבֲהיé םָּב חּורְ"יאלְ ייוָּבְסַנ רקָש יּכ

 :ּודָבאי םֶתְרְקֶּפ תַעְּב

Neיאוה לֹּכַה ךַצוידיִּכ  בוקַעְי קלח הָלֶאְכד  

 פ זְמׁש תֹואָכְצ הָוהְי ֹותְלֲחנ *טְבָשְו
 5 * ₪16 696 םֶהיֵהֹלֲאַמ | * 6*ג הוהי | 6 * 6 ּומְרִּת; | * 638ּהָמָקְנ |83
 מ | ד 4 6 639 | 8 ₪ 41 | g * 055 וניִּפַר | * 6939 ָהְבְזִעַנ | זס 6A ֹותָקְרָצ
6 | o6 68 יב ֶך | rac papérpac | © fit30 ּונַתְקְרַצ | זז * 6 ּוניִכָה \ ל 60  
 ֹותָמֲח | 12 16 6 לע | :3 * א יִּתְנַכש 0 ְּתְנַכש | ** 6 ָחיָתרְצא ברזלעו |
 = זק; 6 ּךֶתְעְר תַּדקִּפ תע | 14 * 6+-יכ | ל >6 | * 6 וערב | ¥ 1 Dא

 אלמא אל, velc 30 ַא יִּכ | 15-19 = 10,12--16 | 15 * £3 praem הוהי

pwvhv 60610 5 gui dedit vocem || * 65 | ל 6 'בֶתְּב \ 16 *5 6 66  

et 10,13 ץראה | > 6 pic, cf 10,13 | 17 * 6 ויִלָסַּפִמ cf 10,14 | ל" 8 
 +  cf 10,15 | 19 * 6MSS(S)Eאל | 18 663 ישעמ  cf 1014 | > 68וכְסַנ 6* ּךַסָנ

  cf 10,16 | > <6, 27MSS 66 = 6ּוקְלָח
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 ךְב יִּתַתְׁשִהְו םיוג ב יִּתְצַּפַנְו הָמָחְלַמ יֵלָּכ יל הָּתַאדץּפַמ>
 :ובָכְרְ בָכָר ףב יּתְַּפְנְו ֹובָכְרְו סוס ָךְב יִּתְצַפְנְוי :תֹוכָלְמַמ
 רּוחְּב ְךְב יִּתְצַּפִנְו רעו ןקז ְּךְביג יּתְצַּפְנְו 'הָשַאְו ׁשיִא ְךְב יּתְצַפָנְוי
 יִּתְצַּנְו וָּדְמַצְו רֵּכֲא ָּךְב יִּתָצַפְנְו ורָדָעְו הער ב יִּתְצפְנְו :הָלּותְבּו
 -לָּ תא םיְׂשַכ יבש ולכְלּו לָבְבְ יּתְמלְשְו :"םיִנגְסּו יתוחַּפ ְּךְב
 ס  :הָוהְי םָאְנ םכיניעל ןויצְב וׂשֲערֶׁשַא םֶתָעְר

 ץְרַאָה-לַּכ"תֶא תיִחְׁשּמַה *הָוהידַאְנְי 'תיִחָשַמַה רַה ףילא יִנְנָה5
 :הָפְרֶש 'רהֶל ךיִּתַתְנּו םיִעְלְסַה ןמךיּתְלגְְגְו ךילַע יִ-תֶא יִתיֵטָנְ

 יתודְסומל ןְבֲאְו הָּנל ןֶבָא ךִמַמ וחקידאָלְו*
 ּועְקִּת ץֶרָאְּב סנואשיז :הָוהְי-םִאָנ הָיִהְּת םֶלוע 'תומְמָשדיּב
 ייֵנִמ טָרְרַא תוכְלְמַמ ָהיִלָע ועיִמָשַה םיוג היל וש םִייּגַּב רפוש
 היל שד :"רמָס קל סוסיולעה ירֲספִ ָהיֶלָע ּודָקּפ ז זנָכְׁשִאו
 ץֶרַאדלְכ תֶאְו" ָהיִנְנְס- לָּכתֶאְו יֵהיֵתֹוחּפדתֶא יִדָמ ייָכְלמתֶא םיוג

 'תָבָשַָמ לֶבב-לע יהָמְ כ לֶחְתרָאָה ישערתני*  :ּתְלשְממ
 לָבָב יִרּוּבִג ּולְדָחִיי :בשוי ןיִאמ הָמשְל לֵבָּב ץֶרֶאדתֶא םּוׂשָל הָוהְי
 היֵתֹנְכְׁשִמ ּותיֹצַה םיִׁשנל ווָק םֶתְרּוְבְג הָתְׁשָנ ֹודָצָמּב ּובָשָי םֵתָלִהְל
 דיִּגַהְל דיִּגִמ תאְרְקִל דיִּגַמּו ץּורָי ץךדתארקל ץב*י ָהיִחיִרְב ּורְּבָשנ
 -תֶאְו ּושָפְתַנ יתֹורְּבעּמַהְו* :הָצַקִמ ורע הָדְכְלִניִּכ לָבָּב ְּךֶלַמְל
 רַמָא הכ יִּכ3 ם :ּולָהְבְ הָמָחְלִמַה ישנו ׁשֶאְב פרש יםיִמנֲאָה

 לָבְב למ רצארדכובנ יוָנמָמַה Fle זחל ריִקַה"'תע הָאבּ
 :יוָנָחידַה ינרעַמ ושְרְכ למ ןינּתתַּכ בנעל לקיר יִלְּ ניצה
 ןויצ יתָבׁש רמאּת לֿבּב"לע ייראָשּו יֵפָמֲח 5

 ס :םֶלָשּור רָמאת םיִּדָשְכ יִבָשְילֶא יִמָד
 20 ] יִלָּכ |22 6 ומ fine vs | ל-ל <6 | 23 * 3*6 הָחּפ | ל 69% 5 הננס |
 25 ° ,prb add vel crrp 6 nֵתֵׁשָּמַה | "* >6 | 5 6 רהכ, frt 1 sol הָפְרָשַּכ |

prb nnn cf 65 | 27 * 6 rap’ euod |הֶדְסּומְל | | ל 1  vel26 *1 6 63 ךָחֹומְל  
 5 6 0010666\6 | < 6+ילy | 5 >8, 6 ןומָה | 28 51 6 63 ְךְלָמ | 6 8
 ויתוחפ | < 1 < 63 וינגס | = >693 | 29 * 6 הָשַעָר | * 09 ּומָק | *" 5

cfתָבָשַחַמ :4 63 | 30 1 8+ 6 680 ות | בז 3 ָהְצְקִמ | 32 * 3 ָהיִתורְּבְעַמּו  
 g| ָהיֵמַנַא | < 6 ּוכְלֶה> | 33 *=* >6 | ל 6 למ יִּתָּב | < 81 6 638 (1 אָבֵּ) |

34 9516 0 MSS Vrs יִנָמָמַה יִנָלְכַא, 6 ? יִנְקְלַח א | *- ל 1 6 0 cet וגו יִנָיִצַה" 
65 9 A א0ד006\6צ pe 6 a? dredog) Aemrév | > 16 0 cety73 | 3 ft 

 1 ינדעמ | * 0 יִנָתיִדָה; קזל 1 ךַה | 35 * 1 ₪ יִדָשְו cf( 20,8); קrps יִרְבָשְו |

al? | > 1 6 nonn MSS 6 by.1 1  

| 
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 ְךְתְמְקְניתֶא יִּתְמְּקִנְו ףביִרְתֶא בֶריֵנְגַה הוהְי רָמָא הָּכ פלא
 \םיִלָנְלילָבְב ּהָתְיֲהְוזי :ּהָרוקְמתֶא יִּתְׁשַבוְהו ּהָמִידתֶא יִּתְבַרֲחַהְו
 ינאי םיִרָפְכַּכ יוָּדְחִי :בשיי ןיִאַמ 'הָקְרְשּו הָמַש 'םיִנַתְְעְמ
 םיּתְרַּכְׁשִהְו םֶהיֵתְׁשִמתֶא תיִשֶא יםָמְחְב :תויִרא יו יּוְרעֶנ
 יםָריִרּואפ :הָוהְי םָאְנ ּוציִקי אלו םֶלוע-תַנש וניו 'רזלעי ןעמל

 | :םיָּותע"םע יםיִיִאְכ כמ םיִרָכּ
 ץֶרָאָהְדלּכ תַלַהִּת 'שָפְּתִתַו יִרַׁשַׁש הָדְכְלִנ ךיא יי"

 :םָיגַּב לָבְּב הָּמַשְל הָתְיָה ךיא
 :הָתְסְכַנ וילג ןומַהְּב םִיַה לָבָּבלַע הָלָע
 הָבָרעו היצ ץֶרֶא המשל ָהיִרְע ויה
 יִּתְדְקְפּו :םָרֲאְדוִּב ןַהְּ רבעיחאלו שיא" ףַהְּ בשיזאל * ץֶרָא
 םיֹוּג דוע ּיָלֲא ּורָהְנְידאָלְו ויֿפְמ ועְלְּב"תֶא יִתאַצְהְ ולב לבלי

 יהָלג לֵבָּב תמוחיםנ'
 :הָוהְיףִא ןֹורֲחַמ שְפַנ-תֶא שיֶא ּוטְלַמּו יִמַע ּהָכּוּתַמ ּוָאצופ

 הָנָשַב 'אָבּו ץֶרֶאְּב תַעַמְׁשִּנַה הָעּומְשַּב ּואְריִתְו םכְבַבל ךרי"יפו5
 :לשמ-לע ילשמו ץֶרָאְּב סָמִחְו הָעּומְׁשַה הָנָשּב "ןיִרחַאְו "הָעּומָשַה
 ׁשֹוָבַּת ּהָצְרַאלְכְו לָבְב יליִספ-לע יִּתְדקִפּו םיִאְּב םיִמָי הֵּנַה כָל
 רֶׁשֲא לכו ץֶראְו םימש לבּב-לע רנְנְרְוצ :ּהָכֹותְב לפי היללח- לָכְו
 לָפְנ לב םַּגייפ :הָוהְיםִאָנ 'םיִדרּוׁשַה הָל"יאוב ומ יִּכ םֶהְּב

 -לַע הלעת םלשוריו הָהְיתֶא קוחרמ ורכז ו יכלה
 ואב 2 ּוניִנּפ הַמְלְכ הָתָּפִּכ 'הָּפְרֶח ּונֲעַמָׁשִיַּכ ּונְׁשָּבי :םֶכְבבְל
 -םָאני יםיִאְּב םיִמָידהַּנַה כל פ :הָוהְי תי ישמע םיִרָז
 הָלעת-ייָ :לֵלֲח קָנָאְי ּהֵצְרֲאדלָכְבּו היִליִסַפ" לע תְדקַּפּו יהָוהְי

 9 | 4 nol,ז0 | ** >6 | ל >6 | 38 * >56* || ל >6 || < 6 ּורָענ 6 37
 imper |יִרֹונְּכ | 39 * ₪ 1 6 3 הָמַחַּב | * 1 < 6380 פָלעְי | 40 * 6%  MSS 

cf 5o,4o | *<6|ל <3 || 43  | (Atbasch)6 לבב  cf 50,23 || * <6 dl,ל 6391 | 4ז  
prb sic 1 | % 61 6 8MSS et 50,40 || ° 668 et 5o,4oא 6 68 | 5 684 ּהָּב,  ְ 

 | 44 6לבּב-לע | *ל >6 | 45--48 >6 | 46 * 03%3 ןּפ | ל קזמ 1 הָאָבּו|
  | 8 Orהָעּומַׁש איִהַה שב | 1? ָהיֶרֲחַאְו  הָנְׁשַה יֵרֲחַאְו | < 3 תֶרָחַא 'מש 3

cf 53 ||דש  ₪ cf 53 || blואבי  sMSS Vrsל 3'מ םקו | 6  (OMssלשמ  

 49 ** >6 | * 6 'ִבְּב | * 630 ּולְּפי | 50 == 1 + וכל ּהָּבְרִחִמ | * 16 63 לֶאְו |
 51°6 ּוגתָּפְַמ | ל 6 | <6 ּוניִשְְּקמ לֶא | 6 ? תיֶּבלֶא | 52 * >65* || ל-ל >6*|

4d.5 6 יִּתְמְקֶנְו | * 636 לפי | 53 * 6 6זו  



 740 הימרי 52.3—51,54

 ּהָל םִיִדְרְׂש nc יִּתִאַמ יּהְּנִע םוָרְמ רָצְבְת" "יִכְו "םיִמָשַה לֶבָב
 -יִּכ5 :םיִדְׂשַּכ 'ץֶרֶאַמ לה רָבשְו ילָבּבַמ הקעז לוקי :הָוהְיַאְג
 יםִוַמָּכ םָהיֵלְ ַּמָהְו לוד לוק הָנַמִמ דֵּבֲאְו לֵבְּביתֶא הָוהְי דרש
 כל ידדוש לבב-לע יהל אָב לכ :םלק ןואש ןַּתַנ םיּבר
 :םֶלָשְי םלָש הָוהְ תולַמְּ לא יִּב 'םָתֹותְׁשִק יהָתְּתִח ָהיִרוּב
 ונשיו היִרבְגְ ָהיִנְנְסּו יָהיִתוחפ ָהיַמְכַחַו ָהיֶרָׂש יִּתְרַּכָשַהְוי
 הכי סם ומָש תֹוָאָבִצ הָוהְי ףלמה" םָאְנ "וצי אֶל םלועדתַנש

 ְךָרְעׁשּו רַעְרַעְתִת רֶעֶרע הָבְחרה לבב 'תומח יתֹאְבְצ הָוהְי רֿפָא
 ס :ױפעְיְוׁשֲאייֵדְּב םיִמָאְלּו קיִרְדיִדְּב םיִמַע 'ועגוו ותצי 'ׁשֲאָּב םיִהֹבָּנַה

 -ןֶּב הירנ"וְב הירׂש"'תֶא איִבָּנַה ּוהָיְמְרַי ו יהְנצ"רֶׁשַא רָבְּרַה5
 *תיִעְבְרָה 'תנָשְּב לָּבָּב הדוהודדלמ והיקְדַצ"יתֶא וכלב ּהָיַסְחַמ
 -רֶׁשֲא הֵעָרָה" -לָּ תֶא ּוהיִמְרִי בָּתְכִיַו< :'הָחּונְמ-רׂש הָיָרְׂשּו וכלל
 םיִבָתְּכַה "הלאה םיִרְבְּדַה-לְּכ תֶא ידֲחֶא ירפס- לֶא לֵבְּבילָא אות
 תארו יֵתיִאְרְ לב ֵאָב הירש לא ּוהָיִמְרי רָמֲאֿ :לֶבְבילא
 םָקַמַה"ילֲא תְרַבד הָּתַא הָוהְי ּתְרַמָאְו< :הָלֲאָה םיִרָבְּדַה- לָּ תֶא
 יתֹוִמֲמְׁשִיַּכ הָמַהְּבִדדַעְו םֶדֶאְמְל בשוי וּב"תווָה ייָתְלְבל ותיִרְכַהְל הזה

 שי רָשָקִת הזה רפַּפַה"תֶא אָרְק ּתְלְכְּכ הָיָהְופ :הָיִהְּת םלוע
 -אָלְו לֶבֶּב עְקֶשִּת הָכָּכ ּתְרַמָאְו< :תָרּפ ךותדלֶא ותכלשהו ןֶבא
 יִרְבִד הָּנָהדדִע ּופעְיַ" ָהיִלָע איבמ יִכְנָא רֶׁשֲא יהָעָרָה ינֶּפִמ םּקת
 ס :והימרי

 הֶנָש ּהָרָשָע תַחַאְו וכְלְמְב והיקדצ הָנַׁש תַחַאְו םיִרִשָעְְְּבי 2
 עַרֶה שעיו* :הנְבְלִמ ּוהיִמְרִיתּב לטלמח ופא םֵׁשְו םֶלָשּויִּב ָךְלמ
 הָתְיָה הֶוהְי ףָאדלַע יב :"םקיוהי הָשָעדירָשַא לבבי הָוהְי יֵניֵעְּב

 53 ל 1 שב || < 4 = | % 3 ע םֹרָמַּב םיִשָּפ | 54 * 6'בְב | * 6% 'אּב
 55 = 6 םִימָּכ הָמהְ קזמ םהילג 4 | 56 = a1 ₪ 63 |" 6 רש | <1? הָּתִח | 1

cf Hab 2,13 | 3 6 | * 1 6םֶּתְשק | 57 ₪ 39 | * >₪ | לל >6 | 58  GAY6  
lc 630 Hab DY]69 תַמּוח || < >6*(%) || % 6 יי אלו 3" = 4 || <  nonn MSS 

 59 * 6+הוהי |? 6 eireiv דש || * prb lc 6 תֶאַמ || Q° nonn MSS הָנָשַ |
 < 51 | 166 תֹהָנִמ 5 הָנֲחַמ | 60 * 1 לע (6) | * 1 קזפ 6 6 רפסב || < קז
621 | ))pר prb ₪ (in 3 postףֵאֹבְּב $+ ךותב | ל  = dl 6 6” | 61 * ca 30MSS 

6A rv XaAbaiwv |לע (6) |-* 6 'בֶלּו | <1 65 תממש | 63 6 ּתְרַשקְו | 64 *  
bb <6 | Cp 52, 1 0 bin cf 2R 23,31, 1 6 69 לbחַמי | vs 2. 3 >6 sed 

6 rpsםיקיוהי | 3 * ק Orא לפ | * ' Or24,105 || 2 ** 00 רֶׁשֲאַּכ  cf 2R 
 2% 24,3 ךַא.
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 ְךלַמְּב ּוהָיקְדִצ דֶרְמיִ וינָפ לֵעַמ םֶתֹוא ֹוכיִלְׁשַה-דַע 'הָדּוהיִו םֶלְשּוְיִּב
 שחל רושְעַּב *רישעָה שֶדֶחַּב וכְלְמְל תיִעְשִּתַה הֶנָשַב יַהְיֹ* לָבָּב
 הילע ונחיו םַלָשּוְידלַע ּוליַחְילָכְו 'אּוָה לָבְּבְְּדִלַמ רַעאַרְדְּוְבְנ אב

 הָנׁש הָרָשְע יּתְׁשִע דע רּוָצְמּב ריִעָה אָבָּתַוי :ביִבְס קיד ָָלָע ּונְביו
 ריִעְּב בַעְרַה קזֲחיַו שךחל הָעָשְתְּב "יִעיִבְרָה שֶדָחַּב5 :ּוהיקְדִצ ְךְלָמל

 הַמֲתְלמַה יׁשְנא-לָכו יריִעָה עָקְּבִתַוז ְץְרָאָה םעל םָחָל הָיְהאְלְו |
 ןגז לע שא םִיַּתֹמְחַהדְויִּב רעש ְּךְרָּד הָלֵיַל ריעהמ ּואָציַ רחרבי'
 -ליִח ּוָפְּבְרִיַ* :הָבְרעֶה רד וכל ביִבָס ריִעָה-לע םיִרשְכְו ְּלָמַה
 :ןלוחה לכו וָחְרְי יתָבְרעְּב 'ּוהְיקְדִצתֶא ונישיו מַה יִרָחֶא םיִדְׂשַּכ

 הָתָלְבר לבב למלא ותא ולי ךַלָמַהתֶא ּושָּפְתִיִרפ :וילעמ ּוצַפנ
 יִנְּב"תֶא לבב"דלמ טַחְשיַו < :יםיִטּפְׁשִמ ותא רֵּבדַו יִתָמֲח ץֶרָאְּב
 -תֶאְויי :הָתָלְבְרְּב טחָש הָדּוהְי יִרָשדלּבתֶא םגְו ויָניֵעְל ּוהָּיקדִצ
 הָלָבְּ בב" למי ּוהֲאְבִיו םִיּתְשָחְנב ּוהָרְסַאַַו רוע ּוהָיקְדִצ יגיע
 יִשיִמָחַה שֶדָחַבּויי :ותומ םוי"רע תּדקּפַה-'תיבב ּוהנּתַ
 רַצאְרְדְכּוְבְנ ךלמל הֶנָש הָרָשָעעָשְּת תַנָש איה* שנחל :רוָשְעְּב
 :'םֶלָשּוריִּב לָבְּב"ְִּלִמ י נפל ידָמֲע םיִחְּבַטדבַר ןֶדאְרַּוְבְנ אָּב לבבל
 -תֶאְוי םלׁשְר יִּתְּב"לְּכ תֶאְ \ ךלמה תיִּבדתֶאְו הָוהְי"תיִּב"תֶא ףֶרְׂשיַויצ
 'ביִכְס םלשּורְ תמוח-ילָּכ תֶאְו+ :ְׁשֲאְּב רש לּדָנַה תיֵּב"לָּ
 יםַעָה תלמי :םיִחָּבַש"בַרזתֶא רַשַא םיִּדְשַּכ ליחלָּ ּוצְתְנ
 ךלמ-'לֲא ּולְפְנ רשא יִלְפַנַה-תַאְ ריֵעְּב םיִרָאְׁשַנַה וםֲעֶה רֶתְיתֶאְו

 יתולדמּוי* :יםיִחְּבִטיבר ןֶאְרְבָנ הָלְנָ ןמָאָה רֶתְי תֶאְו לבב
 -תֶאְניז :םיִבָניְלּו םיִמָרְכְ םיִחְּבִט-בר 'ְֶדאְרְּבְנ ריֵאְׁשַה ץֶרָאָה
 תֵׁשְחָּנַה םִיײתֶאְו יתֹונכְּמַה-תַאְ הוהי-יתיבל רֶׁשֲא תָשחְּנַה יִדּומַע
 :הֶלְבּב 'םּתְשָחְג לָּכדתֶא ּוֵאְׂשִו םיִּדָשַכ ּורְּבַש הָוהְיתיִבְּב רֶׁשֲא

3 51 6 393155 2R 24,20 86 היִבְו' | 4 cf 30,1; 2% 25,1 || * 6 יִעיִשְּתַה | 
 * <6 id 39,16* | 6 = >6 2R 25,3, 5 mense guinto | 7 * ins 6 2R 25,4 6ל

)cf 394( ְךֶלָּמַה אַציַו | *-* <6 2R 25,4; ומ 4 1 ּוחְרְביַו | 8 == 6 2R ותא | ל 6 
  | > 6 naideg avrod | g ** <6 2R | * 63 2R bw | ro frtlc Setרֶבַעְּב

  *2Rתיִבְב ס תיִב | ד  | zx = prb dl cf 39,6; 2R 257 |? 16 K(62)ירח 0%
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 742 הימרי 52,1829

 "תֶאְו יֹתָקְרְזִּפַה-תֶאְו 'תֹורָּמזְמה-תֶאְו יםיִעָיַה-תֶאְו תֹורָּפַה-תֶאְוייצ
 -תֶאְויפ :ּוחְקְל םָהְב ּותְרָשְוירָשא תֶשָחְּנַה כְּכְּכ תֶאְו תֹופִּכַה
 תּוֹנַּמַה-תֶאְו תוָריִּסַה-תֶאְו 'תיְקְרְזַּמַה-תֶאְו יתוּתְחַּמַה-תֶאְו יםיִּפְסַה

 חַקָל ףָסָּכ ףָסָּכ"רׁשֲאּו בֶהָז בֶהָז רשא 'תּויקנְמַה-תֶאְו תופּכַהתֶאְ
 רַשָעְםיִנָש רָקְּבַהְוי ידָחֶאה םִיַה םִַנְׁש ו םיִדּומַעָה< :םיִחְּבַט-בר
 הָוהְי תיל הָמלש ךלַמַה השע רֶׁשֲא 'תונכֶמַה יֵתַחַּת-רִׁשַא תַשחְנ
 הָנֹמְׁשי יםיִדּומַעֶָהְוי ;הָלאָה םיִלָּכַה ל" םָּתְׁשִחְנִל לש הָיָה-אְל

 ּונָּבְסְו הָמַא הָרְׂשֲע"םיִּתְׁש טחְוי רָחֶאָה דָּמַעָה 'המוק הָּמַא יהָרָשְע
 תֶרָתֹּכַה תַמֹוקְו תָשחְנ יויִלָע תֶרֶתְכְני :יבּוְבְנ תִעְבְצִא עבר וָיְבָעְו
 לָּכַה ביִבְס תֶרֲתוּכַה-לַע םינומרְו הָכָבְׂשּו תומא 'שָמָח 'ּתַחַאָה

 םיִעָשִּת םינפרֶה ּויָהָיַוי :'םינומרו ינָשַה דּומַעָל הָלֶאְכְו תָשָחְנ
 הק :ביִבְס הָבָבְׂשַה-לע 'הֶאְמ םִיִגמרֶה'לּכ יהָחּוְר הָשָשְו
 הָנְׁשּמַה ןֶהּכ 'הָיְנַּפֶצ-תֶאְ שארָה ןֶהּכ יהָיְרָשדתֶא םיִחְּבַטבִר
 -רֶשַא דָחֶא סירס יקל ריִעָהְִמְוי5 :ףִסַה יֵרְמְׂש תַשְלָש-תֶאְ
 -יִנָפ יארמ םיִשנַא יהָעְבִשְו הַמֲחְלמַה יׁשנַא-לע ו ריק" "היה

 םע"תֶא 'אָבְעַמַה אְָעַה ירש *רפס תאו ריִעָב ְְּמִנ רשא מַה
 חָקיופ :ריִעָה ךותְּב םיִאְצִמַנַה ץֶרֶפֶה םעָמ שיא םיִשָשְו ץֶרָאָה
 :הָתְלְבְר לבב ּךְלָמלֶא םָתֹוא ְּךְליַו םיִחְּבַט-בַר ןָדאְרֶזּוְבְנ םֶתוא
 הָדּוהְי לנוי תַמֲח ץֶרֲאּב הָלְברְּב "םֶתְמִיַו לָבְּב ךְלֶמ םֶתוא יהב
 רַצאְרְדַכּוְבְנ הָלְגָה רֶׁשֲא םָעָה הוי :ותָמְרַא לעָמ
 תשבי : :השלשּו םיִרְׂשעְו םיִפְלַ תַשְלָש םיִּוהְי יעַבְׁשתַנְׁשִּב

 םישלש תוָאמ הָגומְש שפג םַלָּוריִמ ירא הָרׂשע הָגמש
2R 25,15; 6 018 *= >6 || ? 6? הֶרַטַעָהְו | < > 28 25,14 | 10 * >  
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52,30—34 JEREMIA 743 

 בר ןְרַאְזּוִבְנ הָלְנַה רצאָרְדכּובְנִל םיִרְׂשֲעְו שֶלָׁש תַנְׁשִּבִי :םִינׁשּו
 תַעַּבְרַא ׁשֵפָנ"לְּכ הֵׁשִמֲחו םיִעָּבְרַא תֹוָאַמ עֶבָׁש שָפָג םיִּוהְי םיִחְּבַט

 תּולָגְל הָנָׁש עַבָשְו םיִׁשלְׁשְב י יהיו ס :תואָמ שש םיִפְלַא

 אָשְנ שדחל יהׁשִמֲחַו םיִרָשָעְּ שֶדח רֶׂשֲע םִיַנׁשִּב הּוהְי-דלמ ןָכָיוהְי
 יהוה ןִכְוהְ שארדתֶא ותל תנְׁשִּב לָבְּב ךָלַמ ְךַדֹרֶמ ליִנָא
 לַעַמַמ ואְסַּכ-תֶא ןֵתיַו תובט ותא רֵּבדיו* ;איִּבַה תיֵּבִמ ותא אַציו
 לָכָאְו ּואְלִכ יִדְנִּב תֶא הָנָשְו :לָבָבְּב וָּתִא רֶׁשֲא יםיִכְלמ יאכל
 :ולהַנתְנ דיִמְּת תַחְרֲא ותָחְרַאְני :ויח יִמְלָּ דיִמָּת ויִנָפְל םֵחָל
 :ףַײַח יִמָי לכ לתומ םוי"דעי ומויָּב םֹוי"רַבְּד לבב-דלמ תֶאַמ

 בז * 2R 25,27 הָעְבָשְו 6 הָעְּבְרַאְו | * | 6 2 ֹוכְלָמ | < 6% ּוהֲחְלַנַו | 1
lc Q 23155 et 2R 86 2% ֹואָלָּכי (א איִלְּבַה 0 אּולְּבַהְ) | 32 * >6%* |  

2Rםיִכְלָּמַה | 33 0 וייַח | 34 ** 6 דימת ול הנתנ החראהו | ל >31155 ₪  
25,30 | °° <6. 



EZECHIEL. לאקזחי 
 הָלּוּגַהְדֹותְב ינַאו שְרחַל הָשַמַחּב יִעיִבְרָּב הָנָש םיִשלָשְּב יהיַוי 1

 הֵׁשֲמֲחּב* :םיִהלֲא תֹוָאְרִמ הָאְרֶאְו םִיִמָשַה ּוחָּתפְנ רֵבַּכירַה נ"לע
 -רֵבָדיהְיָה הָיָה :ןיִכיו ףלמה תלנְל תיִׁשיִמֲחַה הָנָשַה איה שחל

 יה רַבּכ"רַהְגלע םיִשכ ץֶָאְּב ןהַֹה בב לאחל הוה
 ןופְצַהַמ הָאְּב הָרָע חור הֵּנַהְואָרֲאְוו  :הָוהיידַי 'םָש 'וָלָע
 לָמְשַחַה ןיִעּכ ָּכותַמּו 'ביָבְס ול ּהָנְנִי תחקלְתֶמ שֶאְו 'לודָּנ נע
 םֶדֶא תּוָמּד ןָהיִאְרַמ הָזְו תויח עֵּבְרַא תּומְּד ּהָכּותַמּו :יׁשֲאָה ךּותמ"
 :'םָהְ תחאל םיפָנְּכ עַבְרִאְו תַחֶאְל םיִנָּפ הָעְּבִרַאְו5 :הָּנַהְל
 ןיִעָּ םיִצְְנ יל לָגר ףֵכָּכי ם םֶהיִלְגר ' ףכו הרשו 0 יםַהיִלְגְְ
 םהיִעְבְר תַעָּבְרַא לע םֶהיֵפְנּכ תַחַּתַמ םֶדֶא דיו +ללק תֶׁשֲחְג
 'םֶהיִפְנַּ ּהָתוחַאלֶא הָׁשֲא תֶרָבְחי :םתעַּבְראְל םָהיִפְנַכְו םֶהיִנָּפּו
 יִנָּפ םֶהיִנָּפ תּומְדּויפ :וכלו ויִנָּפ רָבע-לָא שיא ןְתכלב ובסודאל
 ֵתעּבְרַאל לּואמְשַהַמ רוש-יִנָפּו םתְעַּבְראלְ ןיִמיַה- לֶא הָיְרַא יִנָפּו "םֶדא
 יׁשיִאָל 'הלעמלמ תדר םֶהיִפְנַכְו יםָהיֵנְפּויי :ןתעּבְרַאל ירׁש-ינפּו
 -לֶא שיֶאְוי :יהָנֲהיִתיוְג תֶא תֹוּסַכְמ םיִּתְשּו "שיא תֹוָרְבוח םִיַּתְׁש
 ּבַסְי יאל וכלי 1 תָכלְל ַחּוָרָה הָמָשדהְיַהְי רֶׁשֲא לֶא וכל ויָנְּפ רָבַע

 הָאְרַמְּכ תּורעְּב ׁשא"ילֲחנְּכ יםָהיאְרמ תֹויַחַה *תּומְדּויי : תב

 Cp 1,3 ** 367 הָיָה 6 יהיו | ל 1255 68 יֵלֲע | 5 >6, קזט 6 | 46
 6 'עְו | * :מ5 6 6 Ag | = trsp 6 6 ante שָאְו | %-% dl | 5 6 ןהילע; >8 |
 6 lc 8 תָחֶאְל |7 * hic et in vs sqq pr םה et ם suff (c S et MSS) 1ןה

frt dl | > 68 nרW,, ftl| 9 6 rrepwroi? || °° <6 prb I sol6 ] | ל >%  
 הָלְנַע | *1 < 66ג תולק ןֶהיֵפְנַכְו | 8 516 0 3155 ₪64 יִדיְו 63 יו | * 6
 6 | ins לזg ~>6, add || 10 * p ןֵתעְַּרַאְל םֶדקִמ || * pזל exc רֹוחָאְל sed cf זז |
 דז * <6£ prps הָמיִנפְל | ל גת5 6 6 ןקעבראל | = ב ּהָתֹחַאלֶא הָשֶא

 )63( 69 || * -+prps הלעמלמ ₪ 6 | 12 *1 6 68 אלו || * 41 6 68 | 136
 6%ג ךותְבּו || * 1 6 6 הארמ.



EZECHIEL 745ז 4-1  

 אצי ׁשֶאָהְַמּו שאָל ּהֵנָנְו תּיַחַה ןיִּב יִתָכָלַהְתִמ "איה יםיִדָּפִלַה
 יתִיחה אָרֲאְו = = :קְזְּבַה הָאְרמְּכ בּושְו אוצְר תֹויַחַהְוי* קרב
 'הָאְרַמ < :ֹוינְפ תעְּבְראָל* תֹוָיחַה לצֲא ץֶרָאְּב ידָחֶא ןפוא' הֵּגַהְו
 mle ןָתְעְּרַאל ידֲחֶא תּומְדּו ׁשיִׁשְרּת ןיְִּכ יםָהיִׂשֲעַמּו םיִנפואָה
 ןָהיִעְבר תַעַּבְרַא-ילעיל :ןָפּואָה ךִתְּב ןָפואָה ָהֶיָהָי רשאכ םֶהיִשַעַמּ
 ימה הֶאְרִיַו םֶהָל ּהָבְְו ַהיִּבְִוז * :"ןּתְכְלְּב ּובָסי יאל וכלי 'םתְכְלְּ
 םיִנַפֹוֲאָה וכלי תֹויַחַה  תָבָלְבּוופ :ןְתְעַּבְרַאְל ביִבְס םִיניֵע תֶאְלְמ םֶתַבְגְ
 רֶׁשֲא לע :םיִנָפואָה ושני ץֶרָאָה לעַמ תֹויַחַה אָשּנַהְבּ םלָצַא
 *ואָשָנִי "םיִגָפואָהְ :תכְלְ ַחּורָה הָמְש" וכלו תֶכָלְ ַחּוָרָה 'םׁש-הֶיְְ
 ּודמעַי םֶדְמָעְבּו וכלי םֶתְָלְבִי :םיִּנַפואְּב הּיַחַה חּוְר יִּכ םתְמעְל
 היַחה חּור יִּכ םֶתְמָעְל םיִּנַּפוֶאְה ּוֵאְׂשִנִי ץֶרָאָה לעמ םֵאָׂשִנַהבו
 'אָרוגה חרקה ןיִעָּכ "עיקר "היַחה ייׁשאָר"לֲע תּומְדּו* :םיּנַפֹוֲאַּב
 הָשֶא יתורָשי םֶהיִפְנִּכ עיִקְרָה תַחַתְויי :יהָלְעָמְלִמ םָהיִׁשאָר" לע יומני

 יהל תּוּסַכַמ םיתש שיִאְלּו 'הָנַהְל תופַכְמ םיִּתְש שיאל ּהָתֹחַאלֶא
 -לוקכי םיֵּבַר םִיַמ לוקָּכ םֵהֹיֵפְנַּכ לוקחת עֶמְׁשֲאו > :;םֶהיִתיִוְג תֶא
 :ןֶהיִפְנַכ הָניֶּפַרְּמ 'םָדָמֲעְּב "הנְחַמ לוק הָלָמַה לוקי םּתְכַלּב יש

 הָניֵּפַרְּת םֶדָמְעְּב םַׁשאֹר-לע רׁשֲא עיקרל לעמ לויה פי
 תּוָמּד ריִּפסדןָבָא הֵאָרַמַּכ םשאר-לע רֶׁשֲא עיִקְרְל ילַעַמְמּו :'ןֶהיִפְנַכ
 ו אָרְאְרַז :הלעמלמ ייל םַדֶא הָאְרַמִּכ תּומְּר אָסְּכַה תּומְּד לַעְו 'אָמְּ

 הָלְעָמלּויִנִתְמ הָאְרּמ 'ביִבְס ּהָליתיּב שָאהַאְרַמְי 'לַמָשַח ןיעְכי
 הָאְרַמְּכ יי :ביִבְס ול ּהָנְגְו שאהַאְרִמְּכ יִתיִאָר הָטמְלּו ֹויָנְתָמ הָאְרּמַמּו
 אוה ביִבְס הגה הָאְרַמ ןִּכ םֶשּגַה וב ןֶנָעַב הֶיְהְי רֶׁשֹא תֶשָקַה

 עֶמְׁשִאָו יִנָּפלע לַּפֲאְו הָפְרֶאְ הָוהְי"דובְּכ תומר הָאְ
 :ךתא רָּבִדַאו ְּךיֶלְנַר-לע דָמע םֶדָאְְַּב יִלֶא רָמאיַוי 2 ם :רֵּבַדִמ לוק

 | א9* אוה || < ] 6 6 תּוכְלַהְתִמ | ! 62 'בְכ ; | “dlc 6'ַּפל 6 13516 =
14 >6, add | 15 * dl 6 6 cf 4 | ** 12 6 5 םיִַּפוא ₪ 16 | => 1 עַל > 

 * 'מג || * 41 6 6 | <1 תַחֶא | 5 41 6 6 | דל 6%3 16 * 16 mlt MSS Vrsג
  6! 9.12 || * 61 c 68 | > prb 1 6 nonn MSS 693 Nb] || 4 >8 | 18 = crrpלא

 n MSS 8מoת  | = dl 6םֶהְל תּוּבַנ הָּנַהְו אָרֲאְו | 20 *1 לא || * 1 הָמַש ?1
  lc nonn MSS Vrל |  cf 25.26יפואה ן 1 6 5 | 68 שאר ₪ <

  1תִייִחַה | *16 6 (8פ 'קֶרָּכ | % 4 6 6 | >5 | 23 * 66 תויוטְנ;

 :  || * ₪1 6 6 | = dl 6 123155 GA cf 8 | 24 = >6F | bb add; dlתורבח?

  cf6לעממ  | al | 26 *1הַּנָהְו  | 25 <9MSS || * prps c 6'עבו 6 6 1< | 65
 יִלֶא  cf4 | *-* <6 41 || Cp2,16הָּנַהְו  | > <6 dl | 27 = 81501וילע +6“
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 רֶא" עַֿמְׁשֲאְו יֵלְנַר-לע יִָרְמַעִּתַו 'ילֶא רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכי יַחּור יִב אָבְּתַו
 ינְּב-לֶא ךְתוא יִנא חלוש םְדֶאְב יִלָא רָמאַוי סם :יִלֲא ירֵּבַּרִמ
 עשָפ' םֶתּובַאְו הָּמָה יִבּודְרִמ רַשַא 'םיִדְרְמַה יםִיּוגדלָאי לֵאָרְׂשִי
 ולוש יִנַא בל-יקזחְו םיִנָּפ ישק םיִנְּבַהְויּי :הָּגַה םויה םֶצְעְ"דע יב
 ים יֹהָּמַהְופ :הָוהְי "ינדַא רָמָא הָּכ םַהיִלא ּתְרַמָאְו יםהילַא תא
 םֶכֹותְב "הָיָה איָבָנ יִּכ ּועְדָיְו הָּמֶה יִרָמ תב יִּכ ינלְדחידָאְ ּועָמָשי

 ַּכ .יִַריִּתְלא יםֶהיִרְבְּדִמּו םָּהַמ ארי םֶדָאִהְוַב הָּתַאְו5 ם
 לַא םַהיִרְבִּדִמ בָשוי הָּתַא םיִּבָרְקַעִילֶאְ 'ךֶתוא 'םיִנולַסְ םיִבְרְס"

 ַרֶבְּדיתֶא ָתְרּבְד :הָּמֵה יִרָמ תב יִּכ תֶחַּת-לַא םֶהיֵנְפִמּו אָדיִּת
 וַתֶאְו* | ם + :הָּמַה ייֵרָמ יִּכ לְָּחִיםִאְו ועמשי"םא םֶהיִלַא
 מַה תיִבּכ ירְמיהְּת-לַא ףילא רֵּבַרְמ ייִנָאדרַשַאה תא עמָש םֶרָאדֶב
 רָחּולְׁש ךִיײהָּנִהְו הָאְרֶאְופ ְיֶלֲא ןתנ יִנַאזרשא תא לֹא ףיפ הָצְּפ
 ביִנָּפ הָבּותְכ איִהְו יל ּהָתֹוא שרפו :רֶפְסתַלְגִמ וב"הָּגַהוי ילא
 ִלֶא רַמאַוי 8 :ײהְו הָנָהְנ "םיניק יִהיִלֲא בּותְכְו רָחֶאְ
 בד ךְלו תאּזַה הָלְגמַה-תֶא לּוכֲא יֹלּוכֲא אֵצְמְּתירִׁשִא תאי םֶרָאְְּב

 יתאוה הָלנְמַה תֶא ילכו יפת *חָּתְפֶאְוי :לֶאָרְׂשִי 'תיּב"לָא
 ראֹזַה הָלְנִמַה תֶא יאַלַמִת ְּךיִעַמּו לכַאת ָּךְנֶטַּבי םֶדָאְַּב ילַא רַמאיו
 ס :"קותְמל שַבְַכ יִפַּב יִהְּתַו יהָלְבֲאָו ְףילֲא ןַתֹנ יִנֲא רֶׁשֲא
 :םָהיֵלֲא יבְדב ּתְרַּבַדְו לֵאָרְׂשִי תיּבלֶא אבל םדֲאְּב יִלֶא רָמאנּ

 תבל חלש הָתַא ושל רְבְוי הָפָש יֵקְִע םעלֶא אל י5
 זאל רֶׁשֲא *ןושל יִדְבְכְו ּהָפָש יִקָמַע" םיִּבַר םיִּמַע-לָאו יאְל :ילָאָרְׂשִ
 תיבול יל ּועַמְׁשי הָּמַה ְךיִּתְחלׁש םֶהיִלַא יאלה םָא" םֶהיִרְבִּד עַמְׁשְת
 ל יב יִלֶא עָמָשל םיִבא םניאיִּ ךילא עמשל ובאי אָל לֵאָרְׂשִי

5 6 -- kal dveAaBév ue kal éEfjpév ue #A cf3,14 | °° dlc 6 | 6 

 |  | %-% 41 6 6ר ותא | 3 * קזפ 16 6 תיִּב | ** 41 6 66 | 5 6+-יִּב 5
) 5-5 <6%6, add | * dl 6 6 | 5 * dl 6 663 | » G£SA IANS (rronOdaw) vel 

 דָרָחִּת  | b [ 6 69 NOR velודָרָחְי | * 1 6 693 הָּתַא | 6 * [ 6 6% םהינפמו

  2םיִלֹוסְו םיִבְרּוס | 5 6 ?ח\ ( ? prps )cf 5םיִלְלוסְ םירְרס 6 | 06

cori || * 1 6 6936 ךותבו | 7 * 6S iA. דזה cf s) | ל 16 27MSS Edd 
  * <65; 6% 155 cigקזט 1 6 6 ּהָבַו | זס  cf2 | g'מתיַּב | 8 -+ >66ג 63

  | > ₪1 (cfהָניִק  | * 1c 666וּכְתוּבו nֹהב  cf 36( 3)הב ?₪0 vel 6 avrדןע

  | 2 * 6יִהֵנְו 620 יזהו | סק 3, ד ** ₪ 6 6 | ל 1 6 58 630 יִנָּב )38
 |  = 4א ; | alc 6 | 3 2; cf 660 | * 1 6 6 ANI] > 1 ? 6 Vrs'nbפי

 | אלו 6 dl | 6 *1 6 6630ו  addל-ל ||  dl 6 658'בדדתֶא | 5 *-* קזט 6634 6 1 4
bb dl 6 3 || = prb 1 6 םָאְו 
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 ְךיִנְפ"תֶא יִּתַתְנ יהֵגַהי :הָּמַה בָליֵׁשְקּו חצמ-יקוח לֵאָרְׂשִי תב
 קזִח ריַמְׁשְּכפ :םָחְצִמ תַּמְעְל 'קָזְח ְּךֲחְצִמ"תֶאְו םֶהיִנָּפ תַּמְעְל םיִקְוֲח
 ירָמ תיִב ִּכ םַהיִנָּפִמ תַחַת"אְלְו יםְתֹוא אָריִת"אל יִדֲחְצִמ יִּתַתְנִי רַצָמ
 רֵּבַרַא רֶׁשֲא ירָבְּדז לּכתֶא םָרֶאְדְּב יל רֶמאיַוופ פס :הֶּמַה
 מע ינְּב"לֶא הְלּונַה- לֶא אָּב לוי :עָמָש ְּךיִזֲאְבּו ְּךְבָבְלַּב חק ְּךיִלא
 ּועְמשיםִא הָוהְי ינדַא רַמָא הֶּכ םֶהיִלַא ָּתְרַמָאְו םֶהיֵלֲא ָּתְרַּבדְו
 ָךּורְּ לוד שער לוק יּבְחֶא עָמְשֶאְו חור יִנָאָשַתַויי ולא
 ּהָתוחַא-לֶא הָשֶא תֹוקיִׁשַמ תֹויַחַה יִפְנַּכ ו לוקו: ֹוָמֹוקְּמִמ הָיהְיְ"דוְבָּ
 יִנֲחְקִּתו יֵנְתָאְׂשִנ חּוְרְו+ :ילודֶּנ שער לוקְו םָתְּמִעַל םיִּנַפואָה לוקו
 הָלּוּנַה-לֶא אובָאָו 5 :הָקְזֲח לע הָוהְי"דִיְו יחור תַמֲחַּב רמ נאו
 בֵׁשֲאְו 'םַש םיִבְׁשֹו הָּמָה רֶׁשֲאְו רְבְכירַהְג"ילָא םיִבְׁשיַה ביִבא לת
 :םֶכֹותְּב 'םיִמָשַמ םִיִמָי תַעְבְש םש

 :רָמאל יִלֶא הָנהְירבְד יֶקִינ * | םיִמָי תַעְבָש הָצְקִמ ירו
 תרַהְזַהְו רֶבּד יִּפִמ ּתַעַמְשו לֵאָרְׂשִ תיבל ְךיִּתַתְנ הפֹצ םֶֶאדְביז
 תְרַּבִד אָלְו וְּרַהְזַה אלו יתּומָּת תומ עָשְרְל יִרָמָאְּב * :יִּנָמִמ םָתֹוא
 תּומָי ֹונֹועַּב יעָשְר אּוָה" ותיחְל 'הָעָשְרִה וּכְרּדִמ 'עָשְר יריִהְזַה

 וְׁשְרְמ בָשאלו עָשְר תְרַהְזה"יִכ ּהְתַאְופ :שקבא המ ֹומָדו
 :תְלצה ָּךָשְפַנ-תֶא הָּתַאְו תּומָי ֹונֹועַּב יאּוָה הָעָשְרֶהי וּכְרּדִמּו

 וינָפְל לּוָשְכִמ יִּתַתָנְו לוע הָׂשֲעְו ֹוקְדַּצִמ קיִּרצ בּושְבְּויפ
 "ותקדצ .ןְרכְזִת יאְלְ תּומָי וְתאָטַחְּב ּוּתְרַהְזַה אָל יִּ תּוָמָי אּוָה
 לבל קידצ יוּתְרַהְזִה יִּכ הָּתַאְו*ז :שקבַא ּךְדיִמ ומָדְו יִהָׂשֲע רֶׁשֲאי

 ְךֶׁשפנ"תֶא הָתאְו רָהזנ יִּכ הָיחָי 'ּויָח  אַמָחאְל אּוָהְו 'קידצ אָטַח
 ס | יִתְלַצַה

 םָׁשְו הָעְקּבַהְלֶא אֵצ םּוק יִלֲא רָמאָיַו הָוהְידדו םָש יִלָע יקְתַוי
cf 2,6 |6 6(% || * 1 6 663 םֶהָמ  dl8.5 6 הנה | * 66 קּנַמַא | 9 == קזל  . 

 rr 3 ודרחיו(?) | r2 id Vrs; sed | םּורָּב | 13 * 662 kai idbov (שצמע ||

 >6, ₪ dl 6 1 שעְרַה | 14 ;prb dl 6 GPS 9"6ג ןג6ז600 = םֶרּומ (םרמ) ?|

 15 *16 6 לע | ל I) 0 mlt MSSאWר2MSS 5, ₪ dl; K< או 6 הָמַה רָשַא
 ny | < ₪ 1 םֶמשמ cf 4155 0; 6%ג 00 6 ] 16° 5 'קמג |
 5 sic MM (interv) | 5 >6, 1 6 3 היה || 18° 6 תַמּות || ל ₪ 41 6 3 | 51 ₪ 6 8
 רל < 6 64 + בּושֶל | % 41 6 623 || == 16 6 אוהה עשרה | זָפ =! 6 6 עשרה
 אוהה (ט5ק , 48 וכרדמו) || 20 * 1 1תקְדַצִמ | * 66 אל יִּכ | < קזפ 1 6 5 רַבְּנת
 ול | %1 6 א ותקדצ 0 ויִתְקְדַצ | << >6 | 2: *1 6 עמ ָתרהזה | ל 41 6 688 |

> ins 6 663 קיּדַצַה | % <8; ₪ 1 NIT 6/ 19 | 22 61 6 6. 
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 הָוהְי-דֹובּכ םָש"הְּגַהְו הָעְקַּבַה-לֲא אַצֶאְו םּוקָאְו 3 :ךֶתּוא רֵּבַַא
 יִבאבֶּתַו + :יִנָּפלע לַּפָאְו רֶבָּכ" רַהָנ-לע יִתיִאְר רֶׁשֲא דֹוכַּכ דֿמע
 ךּותַּב רֶגֶּסַה אָּב יִלֶא ראו יִתא רֵּבַדִַו ילְגְרקלַע יִנָדְמַעִּתַו ַחּור

 'ָךּורְסַאו םיתובע יִלָע יּוֵנְתַג הגה םֶדָאְרְב הָּתַאְפ ס ְֲתיֵּ
 דאלו ּתְמְלָאְְו ףְּכחדלֶא קיִּבְא ךֶנושְלּו< :םֶכּתְּב אָצִת אָלְו םֶהְּב
 חֶּתְפֶא ףתּוא יִרְבדְבּוז :הָּמַה יִרְמ תִיַּב יִּכ חיכומ ׁשיִאְל םֶהָל הָיְהִת
 לָדְחַהוי עָמָשִיו עמשה הָיהְי ייָנרַא רָמָא הָּכ םֶהיִלַא תרַמֶאְו ףיפדתֶא
 ףליחק םְרֶאְְב הַּתאְוו < | 5  הָּמִה יִרָמ תי יִּכ 'לֶּדחְי
 הָּתַתְְוי םָכׁשּור-תֶא ריִע ָהְיְלְע תוקח ךיְנֶּפָל הָתוא הָּתַתָנְו הָנַבָ
 היִלָע הָּתַתָנְו הָלָלְס ָהיַלְע ָּתְכַּפָשְו קיד ָהיֶלָע תיִנָבּו רוצָמ ָהיֶלֶ
 לרב תכחמ ּךְל"חק הָּתַאְוי :ביִבְס םיִרּכ 'ִהֶיְלָעְייִשְו תֹוָנֲחִמ
 יחיא ךיֶנפ-תֶא הָתְניִכַהְו ריעַה ןיִּ ָךְניִּב לזר ריק ּהָתוא הָּתַתְגו
 :לֶאְרְשְו 'תיִבְל איָה תֹוָא ָהיֶלָע ָּתְרצְו רֹוצָּמַב הָתְיָהְ
 ויִלָע לֶאָרְׂשִיײתיֵּב ןנע-תֶא יִּתְמַשְו יִלאָמְׂשַה ךְדצלע בָכְש הָּתַאְוי
 ל יִּתַתְנ ינאו5 :םֶנועְתֶא יאָׂשּת ויָלָע בָּכְשִת רֶׁשֲא םיִמָּיַה ירפְסמ
 ןנע ְתאָׂשְנְו סי םיִעָשַתְו יתוֶאְמישְלֶשי םיִמָי רַפְסַמְל םָנֲע יִנָשתֶא
 יתינָש ייִניִמְיה ָךְצדלַע ָתְבַכְׁשְו הָלַאתֶא ָתיִלְכְו :לֶאָרְׂשִ"תי
 יהָנְׁשִל םֹויי הָנָשַל םֹוי םוי םיִעָּבְרַא הָדּוהְיְדתיִּב ןֶוְעדתֶא תאָשְנו
 ַתאֵּבַנְו הפוׂשֲח ָףעֶרְזּו ְךיִנפ ןיִכָּת םֵלָשור רוָצְמדלֶאְוז ְָל ייתַתַ
 -רע ךֶלֲא : ּךִּדִצַמ ְֶפֶהְתְראלְו םיִתֹובֲע יל יִּתַתָנ יהֵּנַהְופ :ָהיֵלֲ
 םיִׁשָדֲעְו לופו םיִרעָשּו יֵטֲח ףל-חק הָּתַאְופ :ְדָרּוצִמ יִמָי יָת
 םֶחלְל דל םתוא תיִטָעְו דָא יִלְכְּב םֶתוא הָּתַתְגְו םיִמְּסְכְו ןחְדְו
 ים םיִעְׁשִתְ תֹוָאַמ- שלש" ?דצ-לע בכושו הָּתַא"רֶׁשֲא םיִמָיַה ירֿפסמ
 םויל לקש םיִרשָע .לולָשַמְּב ונלכאת רֶׁשֲא ךֶלְכַאָמּויי :ּונלכאּת
 -דע תעמ ןיִהַה תיִשָש הָּתְשַת הָרּושְמַּב םִיַמּו יי :ּונָלְכאִת תע-דע תעמ
 םֶדָאָה 'תֶאצ יִלְלְְּב 'איִהְו 'הָּנְלְכאִת םיִרֹעְׂש יתָנְעְויי :הָּתְׁשִּת תע
 25 * קן יִּתַתָנ cf 48 | ל כז ףיִּתְרסַאו | 27 * 46 6 | bb 5 דַרָחָה

 דִרָחְי | 6ק 4, 2 * קזט ! ִּתִמַׂשְו | * >6 40 | 3 * 6 ָהיִלְע | ל 6 נבל |
 4° pצקs תאָשְנְו | 1 6 'סמָּ | < 69 תאָשְנְו | 5 = | 6 6 הֶאַמ |6 16
 א יִניִמִיַה 0 יִנָמִיַה |? a1 63 | = >68 || % 6+1 6 698 יִּתַתָנ | 72; 6 (0ד6066-

mlt MSS36 קּנַחִת | 8 * 16 6% הָנַה יִנֲאַו 6 *ג יננהו |" 83 תולְּ || <  ec) 
dl (pr6 'מָבּ | =  frtlcםיטח || ל  g 5 sic 41; 1 6 nonn MSSךירוצמ |  Edd 

 'מ 'ש 1 6 6 הֶאַמ ₪ 5) | זס =י >8; 6 6 41 רשא ₪1 לכאת | ז2 * 8 תנעו |
dl 6 6S?) || % add (cf 15(; 61 6 88 לכאת || <  * 



EZECHIEL 7494,13--5,ו1  

 לֵאָרְׂשִידיִנְב ּוִלָכאְי הָכָּכ הָוהְי ירָמאויג פ וםֶהיִניִעְל הָנָגְעְּת
 הוה יִנֹרֲא ּהָהַא רַמאָו + :יםָׁש םָחיִּדַא רֶׁשֲא םִיּגַּב אַמָט 'םֲמְחל"תַא
 -דַעְו יִרּועְּנִמ תְלַבָא" אל הָפְרְמּו הָלָבְנּו 'הָאְמַטְמ אל יִׁשְפַנ הֵּנַה

 ךל יִּתַתְג הֶאְר ילא רמי 5 פ לג ירש יִפָּב אב" :אֹלְו הָּתַע
 :םָהילע ְךְמָחַל"תֶא ת תיִשָעְו םָרֲאָה יֵלְלִג תַחַּת רֶקְּבַה י יעֹופְצ-תָא

 םָחָל" לְכֲאְו םֶלָשּויִּ םָחְל הָטַמ רבש יֵנְנֲה םֶדָאְִּ יא רָמאָּיַו6ּ |

 ּורָסֶחְ ןעמְל ְּתְׁשִי ןֹומָמְׁשְבּו הָרּושְמְּב םיֿמּו הָגֲאָדְבּו לקְׁשמְּב
 הָּתַאְוֿפ  פ  םָנוָעַּבּקַמְנְוויִחֶאְו שיא ּוַּׁשנְו םִיַמְו םֶחָל
 -לע ּתְרבֲעַהְו ךְל הָנֲחָּקִּת םיִבָּלַּנַה ירֵעַּת הָּיַח בֶרֲחוְּל"חק םֶדָאְֶב
 ירּואּב תיִׁשְלְש ona לְֵׁשִמ י ינזאמ יָד תקל ףנקז"לעו ד השאר
 :תיִשְלַשַהְה'תֶא ּתָחְקְלְו רוָצֶמַה ימי תאְלְמַּכ ריִעָה ְוָתְּב ריִעְבַּת
 :"םֶהיִרַחֶא קיִרָא בֶרֲחְו' חּורְל הָרָזּת תיִשְלָשַהְו ק ָהיֶתֹוביִבְס בֶרָּתַב הָּבִּת
 דוע bess יב םָתֹוא תרצו רַפְסַמְּב טעֶמ שמ סח

 תא הוה יד ר ה ּפ לאש תבל לא טא
 -תֶא רֶמָּתופ :תוצְרַא ָהיָתֹוביִבְפּו ָהיֶּתְמש םֶיוגַה ּךוְתְּב םלָשּורִי
 ָהיֶתוביִבָס רֶׁשֲא תֹוצָרֲאָה-ןמ יִּתוקְחתֶאְו םיוּגַהְְוֶמ יהָעְׁשִרְל יִטָּפָשמ
 ורַמָא-הּכ ל ס :'םֶהְב בלה ייֵתֹוקֲחְו וסֲאָמ יֵטְּפְׁשַמְב יִּ
 אל ַּתְוקְחְּב םָכיֲתֹוְביִבְס רָשַא םִיוגַהְְוִמ 'םֶכְנְמַה ןַעָי הֹוהְי ייִנדַא
 םֶביִתְביִבְס רֶׁשֲא םָיּוגַה יֵמְּפְׁשִמְבּו םתישע אָל יֵטְּפְׁשִמ-תֶאְו םָּתְכַלַה
 יינָא-םנ* ךילע יִגְגַה הָוהָי *ינדַא ַמָא הָּכ וכל ס :םָתיִׂשֲע 'אל
 -אל רֶׁשֲא תַא ַּב יִתיִׂשֲעְו :םִיוּגַה יניעל יםיִמַּפְׁשִמ ְּךבֹותְב יִתיִשְעְ
 סם ּךִיתבִעוְת לכ ןעַי דוע ּוהֹומְב הֶׂשֲעֲא- אל-רָשא תֶאְו יִתיִשָע
 ךָב יִתיִשָעְו יםָתֹובֲא ובא םיִנְּו ָךַּותְּב יםיִנָב ּולְכאְי תובא ןָלּוס |

 םִאָנ יִנָאיַח ןכְלי ס :ַּור"לְכְ ְךַתיִרֲאְׁש- לָכ-תֶא יִתיִרַזְו םיִטָפְׁש
 -לָכָב'ּ ךיצּוקש-לבְּב תאַמַט יִשְְּקַמתֶא *ןַעי אלרםא הָוהְי לינדַא

prb12 * 8 הָנ- | ב *1 6 6 רַמָא הפ ְּתְרַמָאְו | * קוט 41 6 6 | = >6,  
 add || 14 * prb ins 6 6 הָאָמְטְב | * 1 6 69 'ִּבדלָּכ | 15 0 יִעיִפִצ, א יִעּופְצ |
 Cp 3 =] frt 6 36 WD 6 טח(ק b | (?Wonep) <6, ₪6 61 | 2°lWאָּכ |
 | :1 ילשַָהְו cf 12 | *% קזפ ג44 || 3 /מ ּךַפָנְכִּב | 4 "66 ּתְרַמָאְו |

crrp; prb l(cf6)5 || ל * 61 6 6 || ל < > || add | > 630 ‘nq:5 2 6 6 | 6% יל  
cf 6)36( | 51 ₪ 6 685 nai | 5 dl 6 ca 302155 nonn Edd S|םֶכְתרְמַה  

 8.5 4 6 6 | ל* al 6 63 | 5 1 ? Deg cfio | 9 “63 | נס 8
 םֶהיִנְב | * 6 תֹובָא | זז * 4| 6 6 | *16 עמ רָשַא ןעי | << ₪ 6 6.



 750 לאקזחי 2-9

 :לּוָמְחֶא 'אְל יִנֲא-םַנְוי יֹניֵע סּוחָתיאָלְו 'ֹעַרְנֲא יִנֲא-םנְו ךִיָתבַעות
 לפי בֶרָחַּב תיִשלָשַהְ ּךָכּותְב לכי בעְרְבּו ּותּומָי רבב ְךיִתְׁשלְׁש יי
 הָלְכוּ :םֵהיֵרֲחַא קיָרָא בֶרָחְו הָרֹזֲא ַחּוָר"לְכְל תיִשְלשהְו ּךִיִתוביבְס
 יּתְרַּבִּד הוהְי יִנָאְדיִּכ 'ּועְדִיַו יִתְמָחּגַהְ םָּב ייִתְמָח יִתֹחְנֲהוי יֿפַא
 יי יהָפְרָחְלו הֵּברֲחְל ְנְתָאְוי :םָּב יִתָמֲח יִתולַכְּב יִתָאָנְקִּב
 רַסּומ הָפּודְנּו הפרח יהָתְיֲהְוופ :רבועלְכ .יניעל ּךיִתוביבְס רֶׁשֲא
 הָמֲחְבּו אב םיִמָפְׁש ְךְב יתושעב ךיַתוביִבְס רֶׁשֲא 'םָיוגל "הָמַשְמּו
 בָעְרַה ייִצָחדתֶא ימְלַׁשּבוֿ :יִּתְרַּבִּר הָוהְי יָנֲא יהָמַח תֹוֲחְכְתְבֹּו
 םֶכְתֲחׁשִל םֶתְוא חלשארשַאְי תימׁשמל ּיָהרְׁשֲא' 'םֶהָּב "םיִעְרַה
 יםֶכיְִ יִתְחַלָשְו :םֶחְל-הַטַמ כָל יתְרבְשו :םָכילע ףסא עֶר

 ינא ָּע איִבֲא בֶרָחְו ָּברְבַעַי םָדָו רָבְדְו ילכו הֶעְר הָּיַחְו בָעְר
 פ  יִתְרַּבִּד הָוהְי

 ירֶה"ילֲא ףיִנָפ םיש םֶנאְְּבי :רמאל יִלֶא הָוהְדרַבְד יְיַוי 6
 'ינדאדרבד ּועְמש לֵאָרְׂשִי יִרָה תְרמָאְו :'םֶהיִלא אָבָנהְו לֶאְרְשי
 יִנָנַה *תוָאיִּגַלְו םיִקיִּפַאְל תֹועְבְּגלְו םיִרָהָל הָוהְי ייִנדַא רָממהְכ הָוהְי
 םֶכיִתוחְּבְזִמ ּומָשְנְו+ :םֶכיִתוְמְּב ייּתרַּבאו בֶרַח .םֶכילע איִבַמ א
 -תֶא יִּתַתָנְוי5 :םֶכיִלּולְ ונפל "םביִלְלַ ותְלַפַהְו םֶכיִנָמַחיּורְּבָשנְ
 תֹוביִבְס םֶכיִתומְצעדתֶא יִתיִרֶזְו יםֶהיִלּול ינָפְל לֶאְרשי יִנָּב יֵרְנּפ
 הָנֶמָשיִּת תומָּבַהְו הָנְבַרָחִּת םיִרָעָה םכיִתּובְׁשֹומ לכ :םֶכיִתוְחְּבְזִמ
 םָכיִלּולְּ ּתּבָשנְו ּורְּבָשְנְו םֶכיִתוחְּבְזִמ *ּומָשָאִיְו ּובְרָחִי ןעמל
 םָּתְעַדיִו םֶכְכותְּב ללח לפנק :םכיִׂשֲעַמ ּוחְמְנְו םֶכיִנָמִח ועו
 יבְכיֵתרְַהַּב םִיּונַּב בָרָח טיל םכל תויָהְּב יּתְרַתוהְ :הוהְי ונָאדיִּ
 ירָשַא םש-וּבשנ רֶׁשֲא םִיוַּב יִּתוא םֶיִטיִלפ ּורכְזְופ :תֹוצְרַאָּב

xr 5 Q roMSS 269 ,עדְגָא 1 6 6 (ardgopal oe) £3 ָךֶלָעְנָא cf 16,456 | 
 < קזפ 1 6 6 אל | 1 6 3ט אלו 6 אל ינאו | 12 סז הָרְָא, 1 6 6 םֶרזא |
 13 °° 6 sol יתמחו | ל 41 6 6 prb * | (?dittogr) 1 6 6 תו | 14 * 41 6 6|

crrp; 6 orevaktt)תיִיָהְו | ="  Vrs66ג ְךיַתֹונְבּו, קזמ 'בס 'א 'גב 364 | 15 *1 6  * 
G(x) | * 5גב | 6-6 ' nonn MSS 6¥Aהָמַש (?) || *  prps WD:סמגטוטדו ;  kai 

 יִתָמֲח | 16 *16 63 יִּצָח; 81 בערה | * >6 | * 1? םֶכב, שו ךֶּב | *%1 6 6 ּויָהְו |
ryuwpiigouai 66 ||1 ךילע 6 6 || ל 6 אס * cf6|I71 בל ‘ | prb add6-5 >6  

 © 6-אטא\606א )ביס( | 0ק 6, 2 * 6 לע || * 1 םהילע (6) | 3 * 41 6 6 |
exc?6 || % 66ג ּודְבָאְו | 4  dl 6 nonn MSSתואְנַלְו | <  lckKס תֹויאַבַלְ b 

(cf 6) | 5 °° <6 add | 6 * 2630 BW) sed 4| 6 6 | alcּועְּדנַנְו םֶכיֵלולְג  
 6 | << >6, prb dl | 8 * <6, prps היהו sed cf 13 |" | םֶכְת-- | ף * 01 6 6.
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 תֹוֹנזַה םָהיניִע תֶאְו ילֲעַמ יסרְׁשֲאי הָנּוּוַה םָּבְל-תֶא 'יִּתְרַּבָשְנ

 ילָכְל 'ּוׂשְע רֶׁשֲא תֹועְרָהילֲא םֶהיֵנְפִּב ּוטקְנְו םֶהיִלּוג ירח
 תושעל' יִּתְרּב 'םֶּנָתְדלֶא אָלֹי הָוהְי יִנָאְדיִּכ ּועָרָיְנ < :םֶהיֵתְבַעּוּת
 עקר קכְ הָּכַה הָוהְי *יִנדַא רַמָא- הכו כ , "תא הָעְרָה םֵהְל

 לופו בֶרָחַּב בורקהו תומי רב "ר 6 רכבו יבערב
 ינָאדיִּכ יםָּתְעַדיִויג :םָּב יִתְמַח יִתיִלכְו לתּומָי בעֶרְּב רּוצְּנַהְו ירֶאָשּגַהְ
 לֶא םַהיִתוחְּבזִמ תֹוביִבְס םָהיִלּולְג ךותְּ םֶהיִלְלֲח תיָהְּב הוה
 תַחַתְו ןנער ץעילּכ תַחּתְו יםיִלָהֲה יׁשאָרּולֵכְּבי הָמְר הָעְבָגדלָּ

 :םָהיִּלּ לָכְל תג חיה םָׁשגתָנ רשא םוקָמ 'הָּתְבַע הָלאילּכ
 רּבְדמִמ ּהָמַשְמּו הָמְמְש ֶרָאָה"תֶאי יּתַתְְו םֶהיִלָע יִדָידתֶא יִתיִטְנְויי
 פ | :הָוהְי יִנָאיִּכ ּועָדָיו םֶהיִתוְבָשּוְמ לָכְּב הָתָלְבְּד

 לנדא רַמָאדהְּכ יםֶדָאְדְוַב הָּתַאְו :רָמאל ולא הָוהְיזרְבְד יֵהיַוי 7
 :ץֶרֶאָה תֹופְנַּכ 'תעברַא-לע ץקה אָּב ץק לַארׂשִ תמְדאְל הוהְי
 יִּתַתָנְו ךיִבְרְדַּכ ְךיִּתְמַפְׁשּו 'ִּךַּב יפא ייתְחלשו לע ץקה יהָּתַע>
 יב לּומֲחַא אָלְו יַּלְע יגיע םּוחָתדיאְלְוי :ךיִתובַעוּתִילָּכ תֶא יל
 יִנָאְזיִּכ "םֶּתְעַדיְו ןיִיְהּת ָךְכּותְּב ךִיְתובַעוְתו ןּתֶא ךילע יָּדיַכְרְד
 :'הֶאָב הֵּנַה הָעָר תֶחַא הַעְרי הָיהְי ָנדֲא רַמֲא "הכי ם :הָוהְי
 הָריֵפַּצַה הָאּביל :"הֶאּב הָגַה ירלֲא יץיקה ץקַה אָּב יאָּב ץקיפ
 :'םיִרָה דאו "הָמּוהַמ םּויַה יבוָרְק תַעָה אָּב ֶרָאָה בשוי יִדיִלֶא

 ְךיֶתְטַפׁשּו ְּךָב פא תיכו ךילָע יִתְמֲח ַּפָשֶא בּורָקִמ הָתַע
 אָלְו יִניִע סוחַתיאָלְו ְּיָתֹובֲעּוּת-לּכ תֶא ּךִילָע יִּתַתָנְו ךִיָכְרְּכ

cf 35; 6 duduoka | = dlיִרְבָשְּב  cf AZO vel ssיִּתְרַבָשְו  "lel9  
ro 3 6%( prb dl |  >6(&, prb dl || |6 6 | %% 61 6 6 | * 630 723 |  

 זז * 41 6 6 | * AGA nN nN (core oy) | 5 1 לע 6 6 | 5 41 6 6 | * 41 6 6 |
DIR, (guvreAegercerar) | 3% * 1 6 86 'רבו | 12 * 41 6 6 | ל 1 ? 6 6  

prb dlc 6; 3"6%55 = 4 | 14 "8יעד | * ג 6 6 לע | = >6 |56 || *  
Cp7,2° ins1 ך רָּב-- .. |  terram hanc desolatam magis guam lerr. Dibl.; 

 6 63 רמָא | * 41 6 6 | © ins 6 23155 84 אָּב cf 3 | 5 0 עָּבְרַא | 3. 4 = 4:
 in 6 post 9 | 3 * 6+אָב | 8 יִתְכֶפָשְו | < 6 דָיְלָע | 4 * 6 אל | * >6 |
 < 124155 ּךיֵכָרְדַּכ | 51 6 63 ּתעַדָיְו | 5 *1 6 6 הכ יּכ || * 41 6 6 | >6:
 ca 402155 € ₪ קז תחא 3 תחת? | 6>=*6 | * 466; 3?קיִצַה | *1 6 6

 ךילע, cf 33 | "56 | 7 == >6, קזל שחק; 17 ְךיֶלַא אָב כ ץפה אָּב (09%*
 הרפצה; תסתת MSS ְיִלַא) || * | 6 63 בֵרָק | << 3860) 'המ םוי; +f 1 םוי םויה

 'המ | = >3; ₪ 1 םיִרָהָה-ִלע cf 62544 | 9 * 6 אל.
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 יםָּתְעַדיִו ןייתְּ ְךִבֹותְּב ךִיִּתְבַעוְתְו ןַּתֶא ךָיְלָע יֶּרִיֹכְרְדַּכ לֹוָמְחֶא
 ץֶצ 'הֶרפְּצַה הָאְצִי הֶאְב הָּגַה" 'םויַה הָנַהְייי :'הָּכַמ הָוהְי יִנַא יִּכ

 אָלְו םהמ"אְל עשר" 'הטַמְל םֶקי ו יסַמָמָהיי :ןוִדְּנַה חַרְפ הַטַּמַה
 םויַה יִעיִגַה תַעָה אבי :םֶהְּ ּהְנְדאלו םֶהָמַהִמ אלו 'םנומַהִמ
 :להָנומַהלָּכְדלֶא ןוָרָח כ לָבַאְתידלא רָכּומַהְו חֿטְׂשִיהלַא הָנּוקַה
 -לא ןוַזְחיִּכ םֶתַיַח םייַחְּב דווי בּושי א אל ר רכָמַמַהְ -לֶא רָכומַה יב
 יעְוקַתַב יּעְקַתִיי +רקזחתיראל וִתיַח וָנֹוֲעַּב שיִאְו בּושי אל ּהָנומֲהלְּכ
 בֶרֶחַה 5 :ּהָנּומֲה"לְּבדלָא יִנּורֲח - :הָמָחְלַמ ךלח ןיאו לפה ןיִכָהי
 ריִעָּב רֶׁשֲאַו תּומָי בֶרָחַּב הָרָשַּב רשא תִיָּבִמ בַעְרַהְו רָבָּבַהְו ץּוחַּב
 יגיב םיִרָהָהלֶא יהו םֶהיִטיִלּפ .ףטלפוי5 :ונלְבאי רֶבָדָו בַעְר
 םִיכְרְּבדלְכְו הָניֵּפְרִּת םדיַה"לְּכיז :ונֹועּב שיא "תומה לכ יתיֲאנַה
 םיִנּפ"לְּכ ילֵאָ תוצלפ םֶתוא הָתָּסַכְו םיקש ּורְנֶחְוי :םִיָמ הכל
 םֶבָהְזּו וכל תוצּוחּב םֿפְסַּכיל :הָחְרָק יטָהיׁשאָר-לְכְבּו הָׁשּוּב

 *הוהְי תַרְבַע םויְּב םֶליִצַהְ לָכּוידאְל םֶבָהְזּו םֶפְסַּכ יהיִהְי ההְְלְ
 יִבְצּו< :היָה םֶנוע לושכְמדיּ ראלמי אל םֶהיִעַמּו ועָבָשְי אל םשָפַנ

 ןּבילע וב ּושָע 'םָהיִעּוקש םָתֹבֲעֹות יל ּוהָמְׂש ואל יויִדָע
 לֵגׁשִל ץֶרֲאָה יִעָשרֶלּו זבְל םיִרְזַהידִיְּב ויּתַתְנּוצי :הָּרנְל םָהָל ויּתַתְ
 *םיִציִרְפ יּהָבואָבּו ינּופְצ"תֶא ּולְלַחְו םֶהָמ יִנּפ יִתֹּבְסַהו>- הללו

 םיַמְד יטּפְשִמ הָאלְמ ץֶרֶאה כ קורה הֶׂשֲעיִי פ יקל
 יםָהיֵּתָּביתֶא ּׁשְרְיְו םווג יער יִתאַבְהְוי * :סָמֲח הָאְלִמ ריִעָחְו
 םּולָש ּושקכו 'אָב"יהֶדפְקי :'םֶהישדקִמ ולֲחְַו 'םיע ןוַאנ יִתַבְׁשִה
 9 * 6 רד יּכ < 4 3 'רֶדָכ יּכ | * 63 תעדיו | 68 הָּכַּמַה; כזט סוד |
 זס * 6+ ץֶקַה אָב הָּנַה cf( 53) הוהירַמָא הכ יִּכ | * 6 הוהי םו, 1 48 617. 12||
 = <6 66% yp crrp ?; 1? (6 el kai?) moַה אָב יִּכ אָב הָּנַה | זז * >6, קזט

QW. cf 6 kai guvrpiya |מ ' vel1 'מ רַּכשָנ  prbמ למק; ' add || °° prps 

 65 crrp; 1? pr 'גו אל עשר. (םֶנֹואְגִל 6( 24) םֶנֹומֲה 2 לַפָׁשְו | + >6,
dlc 6 || 13 *° crrp; max part89 חנ) || 12 * 6 הָּנַה | °°  (pr AJ ca 18MSS 

c 663 | 14 * 1 6 2155 96; קזמ 1 קיִוֲחַי אל (?ןינקב) הָנְקָּמַב הָנֹוְקַהְו < 
 ועְקִּת | ל 1 ₪ 6 6634 רֶפּושַב vel ןרקב ; קזקs עוקָת | = 1 f( 6) קזפ ּוניִכָהְו

prb1 68 ּונְלַכִי | 16 * c68 ץּוחִמ || °  ARהָמְָלַמ (6) יִלְכ | 41 < 6  
 ו ּוטְלְפִנְו | ל 16 6 לע | = >65, 41; 6* (6%6) ג ( תזמה) תויגה םיִנוְּכ |
 וכ ותּומָי 6 תיִמָא | 18 * ! < 6 לעו || ל-ל ] ? 6 6 שארלָכזלַעו | 19 ** 6

vel6135 | * 6 30 ּוהָמָש  add | 20°1? DYטח6קס 006 || °° >66;  
 bw || > alc 6 | 2ז 0 ּוהּולְלַחְו (א ָה--) | 22 *1 ב || * 6 ?apuidrrwg 9*םיצרפ,

add | 63ו ? םיִצְרְּפ | <  הּוללחו | ב ==? | * 41 6 6 | 24 ** >66, קמ  
vel Nan.%1 קמ | 25 *?; 6 (פו\006 | ° 1 האב  | Dyיִתְבָשַהְ | <16 1815 6  
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 ּושְקְבּו הָיְהִּת הַעּומְׁש"ילָא הָעָמֶשּו אובְּת הָוה-לַע הוה :ןְיָאְו
 לְּבאָתְי ךֶלֶּמַהי*ז :םינְקֶּזִמ הָּצֲעְ ןַהֹּכִמ דָבאּת הָרּותְו 'איִבָּנִמ ןוזח
 הָשַעֶא 'ָּכְרּומ הָנְלֶהְכִּת ץֶרַאָהםע ירו הָּמְמְׁש שָבְלִי איִשְנו
 פ  :הָוהְי ינֲאיַּכ וֲעְדְיְו םַטפְׁשִא םהיֵטְּפְׁשִמְבּו םָתֹא

 בשיי יִנֲא שְךחל 'הָשְמָחַּב יִׁשְׁשִּב תיִשָשַה הָנְׁשּבויָהוי 8
 :הָוהְי יָנֹרֲא דִי ים יל ילָפִתַ יִנָפְל םיִבָשְוְי הָדּוהְי יִנָקְזְו יִתיִבְּב
 שא הטַמלּו ּיִנָתְמ הֵאָרַּמִמי יׁשֲא-י יהָאְרַמְּכ תּומָד הֵּנַהְו הָארָאְו*
 יתיִנְבַּת הַלָׁשינ :הָלַמְׁשֲחַה ןיִעָּכ רַהָז -הֵאְרַמּכ הָלְעמְלּ ויְנְתָּמִמּו

 םִיַמְׁשַה ןיבּו ץְרָאָהיּבוחּוַר יִתֹא אשתו "ישאר תָציִצְּבי ינֲחְקִו די
 :תיִמיִנְפַה "רעש חַתָּפלֶא םיִהְלֶא 'תֹוִאְרמְּב הָמְלְשּורְי יתא אַבָּתַו
 םֶש-הַנהְ הנק האנק לַמַס בשומ" םשדרֶשַא הָנֹופצ הנוטה

 הגה הָנופְצ ָךְרְּד יניע אשֶאְו הָנּופְצ ךרה .ךיניע א אנא םָרָא
 רָמאַי5ַ ס :יהָאְּבַּב הֵּוַהי הֶאְנּקַה למס יִחְּבְזִמַה רעשל ןֹופָצִמ
 -תיַּב רֶׁשֲאי תולד תובעת םיִשע 'םֶהָמ יִהָּתַא הֶָארַה םֶדָאְְּב ילא
 תובעת הֶאְרִּת יִבּושִּת דעו יִשְּדְקִמ לעמ 'הקחרל הפ םישע ו ילֵאָרְׂשִ

 דַחֶאדרֶח הָּגַהְו הֵאְרָאְוִי רצָחָה חַתָּפז "לא יִתא אָבָיַוז :תולדג
 הָּגַהְו 'ריִקַּב רֶּתְחַאְו ריק אָנירֶתַח םֶדאְּ יִלֶא רָמאַיַו :יריִקְּב
 רָשֶא יתועְרַה תובַעְוִּתַה-תֶא הֵאְרּו אָּב ייֶלא רַמאופ :'דָחֶא חַתָּפ
 הָמָהְבּו שָמָר תינְבַּת-לכי הָּגַהְו הֶּאְרֶאְו אּובָאְוופ :הפ םיִשע םה
 :ביִבָס ו לביִבְס ריפה" לע הֶקֶתִמ לש תיִּב ילּולְג- לכי ץקש

 :יתלע תֶרַטקַהְןנע רתע יב וִתְרַטקִמ שיאו א םיִדָמְע

prb add ||ּואָצְמִי אלן | 27 ** >6,  exc ? |‘); prps26 *1 6 669 -לע || *  
 *1 6 6230 'רדָּכ | Cק 8, 1 * 6 יִשְמָחַּב | * Vגז? דָחָאְּב | < ₪ 1 6 69 יִחְּתַו|
 4 | 6 6 | * 41 6 6 | 2 * 41 6 6 | ל 1 6 6 שיא || << 1 6 6 וויָנְתִמַמ | 56 |
 3 * Vrs תּומְּב | ל 6 יִשארב | < 75S vrs זז תֶאְרַמְּב | %16 6 'ַשַה | *1

cf3( אנקמה MSS Eddהנקמה  etבשומ  add? || "16 63 dlימיגפה; >6%9 ;  

 36) ; sed frt 'ג| WN omn add | 4 5 654 תאו | 5 * 63 חֶרֶזָמַהי | ל-ל 41

 6 6 | 6 **16 63 ָתיִאְרַה | * 0 םָה הָמ | =< 16 6 ₪- 1 קזק ינקחרל | < 1
 66 | 7 + >6:41| 8 ** >6, ;dl ₪1 רבע קז רתח || * >6, dl; frt קז רתחאו 1

prb add;ו5 ? םֶדָאְןֶּב ₪6[ 6* |? 41 6 115 6 | 10 **  * |gרבֲעָאְו | < 4 6 6  
 6 לכו םיִצּוקָש םי לָבַה | ל >6 | זז * 65 lexoviac‘ | ל dl 6 6 | = ₪1 תֶרטְקַהְז

 הֶלִע; ןנע >6.
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 יִּךָשחְּב םישע לֵאָרְׂשִי-תיב ינקז רֶׁשֲא םָרָאְְב תיִאְרִה ללא רֶמאַָוי*
 הָוהְי בע יּונָתא הָאֹר הָוהְי ןיא םיִרְמִא יִּכ 'וָתיִּכָשִמ יִרְדַחְּב' שיִא
 "רֶׁשֲא תל תּובעות הֶאְרִת בִּׁשָת דוע יֵלֲא רַמאּיויג :ץֶרָאָהתֶא
 רשאי הָוהְיתיִּב רעש חַתָּפלא יִתא אבו  :םיִׂשֹע הָּמַה
 ס וּומַּתַהדתֶא תָּכְבְמ תֹובׁשְי 'םיִשָּנַה םֶש-הַּנַהְו הָנֹופָצַה"ילֲא
 תֹולדְּג תֹובֲעּוּת הֵאְרַּת 'בּושְּת דוע יֹםָדָאְ"ְוְב ָתיִאָרַה יִלֶא רמאינ5

 -הָּנַהְו תיִמיִנָּפַה הָוהי-תיִּב רצֲח-לֶא יִתא אביי :הָלֲאַמ
 שיא יהַׁשִמֲחו םיִרְׂשֲעַּכ תַּבְזִמַה ןיבו 'םֶלּואה ןיִּב הוהְי לָכיַה יחתֿפ
 יהָמְדָק 'םָתיוֲחתְׁשִמ הָּמָהְו הָמדְק םֶהיֵנּפּו הָוהְי ליה לא םהיְרחַא
 תושַעַמ הָדּוהְי תיִבְל לקנה םֶדֶאְֶב ָתיִאְרַה לא רָמאיויז :שָמָשל
 בש סַמֲח ץֶרָאָהתֶא ּואְלֲמִיְּכ הפ" ּושע רֶׁשֲא תֹובעּוְּתַהְיתֶא
 יהָשַעָא יִנֲא-םִנְויא :יםָּפַא-לֶא הָרּומְּזַה-תֶא םיִחְלׁש סַּגַהְו "ינָחיִעְבַהְל
 אלו לוג לוק יֵנְזֶאְב ארכו לּומֲחַא אָלְו יִניִע סוחְת"אְל הָמָחְב
 :'םתוא עַמְשֶא

 שיאו" ריִעָה יתּקֶּפ ּוָבְרְק רמאל לודָּנ לוק יִנְזאְב אָרְקִיַוי 9
 לע ירעָש-ָּךְַדִמו םיִאָּב םיִשְנַא השש הָּגַהְו וב ותָחְשַמ יִלָּ
 םֶכותְּב דָחֶאְשיִאְו ודב ּוצָּפַמ ילכ שיאו הָנֹוֿפְצ :הָנְפמי "רשא
 חַּבְזִמ לא ודְמַעיַו ואביו ויָנְתָמְּב רָפֹפַה תֶסְקְו 'םיּדב שּוָבְל
 הָיָה רֶׁשֲא יִבּורָּכַה ילעמ יהְלעב לֵאְרְׂשִ יהלֲאודובְכּוג :תֶשְחְּנַה

 תֶסָק רשא םיִּדַּבַה שָבְלַה ׁשיִאָה-לא ארקיו תִיָּבַה ףןּתַפִמ לֶא יוילע
 ךוְתָּב יריעה ְךֹותְּב רבע יָלֲא יהָוהְי רָמאיִנ< פ  ויָנְתַמַּב 'רָפסַה
 םיִקְנָאָּגַהְו םיִחְנֲאָנַה םיִשְנַאָה תוָחָצַמ לע וָּת יֵתיְֹתָהְו םָלׁשוְ
 ריעב ּורְבַע יֵנְזֶאְּב רַמָא הָלֲאלו :ּהָכֹותְּב תֹוׂשענה תֹובעּוּתַה" ל לע
 הָלּותְבּ ירּוחְּב ןקז :ּולְמְחַת לאְו טכני סּוחְּת-ילֲע ּכַהְו ויָרֲחַא

d1c 6 699 | 13 16*ג הפ || * | ? ּותָּבָשְל רֶדָחְּב | <  frt 1 c12 5 >65;  
 c6 | 14 ** 6 הָנּופַה 6/6 | ל 16 6 םיִשָנ | 15 * 693 + הפ . .לֶקָנַה =+ 1788 |

prb 616 5ח\ ד. ח00007שא | 5 6[ 11% 6,3%|| * ) kaiל 416 6 || 16 * 1 + 'פְב , 6  

>6f67 +-דלָּכ | ל  Edd6 | 11 6 5 םיִוֲחַּתְׁשִמ | < 61 6 6 | זָד * 155\5  
 frt dl || > Tig soph pr יִפָא vel יַּפַא | 18 1c 6 + םֶהָל ץel םתא || ** >6 aו|
 Cp 9, ז ** 6 nקפ הָבְרִק | *% קזפ add ₪ 2 | 2 *16 6 'שַה | * 4 | 6

GLSA00ח6(קסט | 3 *  (DD?) | °° 63 kal Zivn6 הָנַּפַה | 5 6 חספמקמ  
cf 10,3 |הע | ל ?; 6*ג לע ₪ 6 || < 1 6 6 םיִבּורְּכַה | % >3; 16 6 םהיִלע | *  

 ‘<6 | 4 al 6 6 | * Q יא nonn MSS 61. ילא | << >6 | 4 6 ָּתַתְנְו | 5 0
 לֶא 6967 לֶאְו | * 0 mוז MSS םֶכְניִע | 6 *16 63 'חבו
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 -לַא וָּפַה ויָלְע"רַׁשַא "שיאילָּכילַעְו תיִחְׁשַמְל ּוגְרהְּת םיִׁשָנְו ףפו
 :תִיְּבַה ' ונפל רֶׁשֲא 'םיִנָקְּוַה םיִׁשְנֲאְב ללחיו ּולְחֶת ישְּקִמִמּו ּושָגִּת

 םיללח יִתּורְצֲחַה-תֶא ּוָאְלַמּו תִיַבַה"תֶא ּוָאָמַט םֶהיֵלֲא רָמאיַוז סם
 רַאְׁשאָנְוי םֶתּוּכַהָּכ יִהְיְַ :לריעב ּוּכַהְו ּואְצִיְו ואצל"
 תיִתְׁשַמַה הָוהָי "יִנדַא ּהֶהַא ּרַמֹאָו קַעְזָאְ יִנָפלַע יהלְפֶאְו יינא
 :םלָשּוודלע ְּךְתָמֲח"תֶא ּּכְפְשְּב לֶאְרְשי תִיִרֶאְש ל תֶא הָּתַא

 יאָלַתַ דאָמ דָאְמְּב לודָנ הָדּוהיִו לֵאָרְשִיתיב ןֹוע יא רָמאוו
 ץֶרָאָה-תֶא הָוהְי בֶזָע ּורְמֲא יִּכ הממ הֶאְלָמ ריִעָהְו םיִמָּד ץֶרָאָה
 םְָּרּד למְחֶא אָלְו ניֵע םּוחָתְחֹאְל יִגֲא-םַנָיופ :הָאר הָוהְי ןיאו
 יינְתָמְּב תָסָקַה רֶׁשֲאי םיִדּבַה ׁשּכְלּושיִאָה הֵּנִהְויי :יִּתָתְנ םָׁשאֹרְּב
 :יִנָתיִּוצ ירְׁשֲאַּכ יִתיִשָע רֶמאָל רֶבִּד ביִשָמ

 ןְבֲאַּכ םיִבְרְּכַה שאְרילָע רֶׁשֲא עילרההילֶא הָּנַהְו הָאְרֶאְוי 0
 ׁשֶבְלּוׁשיִאָה" לֶא רַמאֿנ* :"םַהיִלַע יהָאְרִנ אָפַּכ תּוָמְר יהָאְרַמַּכ ריֿפס
 ְנְפֲח אמו בכל תַחָּתְלֶא לגלגל תֹוניּבלֲא אב ירְמאיו םיִדּבַה
 םיִבְרְּכַהְוי :יָניֵעְל אָבָיַו ריעָה"לע קרזּ םיִבְרְכל תֹוניֵּבִמ שָאדיִלחנ
 :תיִמיִנְּפַה רַצְחֶהתֶא אל ןְנְעהְו ׁשיִאָה יֹוֲאבְּב ית ןיִמיִמי םיִדָמְע
 תִיַּבַה אָלְמִיַו תִָּבַה ןֵּתפִמ "לע יבּורּבַה ילעַמ הָוהְידֹוְבְּכ םֶרָיַצ
 םיִבְרְּכַה יֵפָנַּכ לוקו: :הָוהְי דוָבָּכ ּהָנָנתֶא הֶאְלִמ - רַצְחַהְו ןֶנָעֶהתֶא
 -תֶא ּותֹוצְּב יהי רָב יֵּרׁש-לֲא לוק הָנֹציִחַה רַצְחָה-דע עַמְשנ
 םיִבְרכַל תּוניִּבַמ לגלנל תֹוָניֵּבִמ ׁשֵא חק רמאל םיִַּּבַה-שְבל ׁשיִאָה
 יםיָברכַל תוְגיִּבְמ ודָידתֶא יבּורְּכַה חלַשיו? :ןפּואָה לֵצַא רמעיו אביו
 'םיִרְּבַה שְבָל יִנְפֶחְ לא ןִתִיו אָשיִו יםיִבְרּכַה תוניִּ רָשַא שאָהלֶא
 :םָהיִפְנַּכ תַחַּת םֶדָאדדַי יתיִנְבַּת םיִבּורָּכְל יאָריופ :אצינ חקינ

 לא דַחֶא ןפוא םיִבְרְּכַה לא םיִַּפא העְּבְרא יהנַהְו הָאְֲאפ |
tow wr.םישנא || % 6  prb dl; 67%; 6* om6 669ג || ©  prb dl6 * שיא  

 oix., sed dub || 7 * 6 תזצּוחַה 560 1 6 4 || °° crrp; prb 1 6 $(cf 6ג) ּוָּכַהְו ואָצּו

 רי רעב | 8 ** add, dl 6 6 )1 vel 6 MSS ST רָאָשֶאְו vel 6 QO 5 רֶאָשנְו |
 :1 לּפָאְו ₪1 228 | < 4 6 6 | dlc 6 | g“ * 66ג למ יִּכ, קזפ 1 67 7,23 |
 ל crrp; [ oh cf 7,23 6 dbikiag (+ kt 6א00000106) | 10 ** 5% אלו |

 זז ** >3 | * ] < א mlt MSS Vrs רשֲאַּכ, 0 al MSS רשא ל | ספ 1
 לע (6) | * 41 6 6 | < 61 6 6 | 4 6%ג לע | 2 * >8(6) | * prb 1 6 630 רָשַא
 'ת | < 6 םיבורכל | 4 ;cfg; 93 | * 1 6 6603) אוב | 4 * ?; 1 לע

dl93; 8% 1 לַעַמ ₪18 | 7  cf6( 6 ₪ 943 | * 16 6 םיבורכה | < 66/0 טג לֶא  
add | 8 * ?, ₪ 693 + GAA6 6 | ** 41 6 6 | < 1 < 17%155 'רּכְל = 2. 6 | %-%  
 הָנֶהְו אָרַאְו b prb lc Vrs תּומְּד 6 83 | 9 * >3.
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 םיֵנַפֹוֲאָה הָאְרַמּו 'דָחֶא בּוַרְּכַה לָצֶא דָחֶא ןפֹואְוי דָחֶא .בּוְרַּבַה
 הָיְהְי רָשאּכ םּתְעְַּרַאל דָחֶא תּוָמְּד םֶהיֵאְרַמּויפ :ׁשיִׁשְרַּת ןֶבֲא ןיִעְּכ
 ובס יאל וכלי ם םֶהיֵעְבְר תעּברַא"לָא םֶּתְכְלְּביי :ןֶפּואָה תב ןָפאָה
 ובס אל וכלי ויָרֲחִא שארָה הָנַפַיײרַׁשַא 'םּוקֶמַה יִּכ 'םֶּתְכַלְּב
 םיִּנָפּואָהְו םֶהיִפְנַכְו םֶהיִדיְו יםָחְּבִנְ יםֶרָשְּבְדלָכְו יָת

 אוק םֶהָל םיפוֲאְליי :יֶהיּּפּוא םָתְעַבְרַאל' ביִבָס םיניע םיִאלָמ
 בּוְּכַה ןְנֶפ דָחֶאָה ייִנָּפ דָחֲאְל םיִגָפ הָעְּבְרַאְי* :יִנְזֲאְּב לֵנְלגַה
 :רָשְנְיִנָּפ יִעיֵבְרָהְו הּיְרַא יִנָּפ ישילשהו םֶדֶא יִנָּפ 'יִנָשַה נפו
 תָכָלְבּוופ :רָבָּכירַהְנְּב יִתיִאָר רֶׁשֲא הּיַחַה איָה םיִבּורְּכַה ּוֿמְריויצ
 םֶהיִפְגַּכ תֶא םיִבּורְּכַה תֵאְׂשִבּו םֶלְצֶא םיִנַפֹוֲאָה ובלי םיִבּורְּכַה
 םֶדָמֲעְביז קא םָה-םני יםיִּנַפּואָה ובסאל ץֶרָאָה לעַמ ּרָל

 םיִבּורְּבַה ושירי :םיִבּורְּכַה- קה מעי יתִיְּבַה ןְּתְפמ לע הָוהְי
 םָתָמְעְל יםיִּנַפּוֶאְהְו םֶתאַצְּבי יִניִעְל ץֶרָאְהְדִ ּומוריַו םֶהיִפְנַּפ-תֶא
 םָהילע לאָרְׂשִיהלֲ דוָבְכּו יֵנֹומְדַּקַה הָוהְ-תיֵּ רַעָש 'חַתַּפ כ ר

 לפרו ראל םיִנָּפ לת יהָעְבְראיי :הָמַה .םיִבּורְכ כ עדאר

 המה םֶהיֵנְפ תמו :םָהיְִנִכ תַחִּת א ידי תמו דָחֶאל םיִפָָּ
 רֶבֲע-לֶא שיא "םֶתואְו "םֶהיִאְרִמ רֶבְּבדרַהְנלַע יִתיִאָר רֶׁשֲא םיִּנָּפַה
 כלו וינּפ

 ינָּומְדְקַח הָוהְי-תִיַּב רעָש-לֶא יִתֹא אָבִּתַו חור יִתוא אָשִתו י 1
 הָאְרֶאְו שיא הָשְמְחַו םיִרָשְע רעָשַה חַתְפְּב הָּגַהְו הָמיִדְק הָנוּפַה

 פ  םעָק ירָשהְיְנְּבְְְב והְיטְלּפתֶאְו רֶעְרְב היָנאי-תֶא םֶכֹותְב
 "תַצֲע םיִעֲעיַהְו ןְָא םיִבָשִחַה םיִשְנאָה הָלֶא םֶדָשְְּב ילא" רָמאּוו*
 ריִסַה איה 'םיִּתָּב תֹוָנִּב בורְקַב אלי םיִרְמָאָהּי :תאְזַה רעְּב עֶר

 9 <6 cf $ | ro INN cf6 | rr * nonn MSS Edd 3070 אלו | * >8 |
 5 1 'מהדלֶא 636 | % 1 6 תסתמ MSS Edd Vrs אל || * >3 | ז2 *-* 61 6 6 | *1
 םֶהיֵּבַנְו צש| cf( 1,18) םֶתַּבְגְו | << 6% םינפואה תעפראל; ₪ 41 'פוא | 13 384

cf 20;הָמָהְו  | b3 | ל-* כט 16 8 ינשהו | 15 ?; >6%; קז prb dlc14 <6)%( | *  
ft16° 6 םֶהיִנָפְוא | ל* >6(%); םח םג >5 | נ7 1 םָּתָא | 18 ==  | frt v 15 add 

 | 6 6 תיָּבַה ןִמ | זַפ ** 3 6[ 'פואָה 'צְבו | ? 1 6 68 ּודמעיו | 20 630
 'הנ-לע cf 22 | 2r*>60, prb add || ל 6 6אדש || 22 * 61 6 6(%) || * 16 6(6)
 הָּמָהְו | Cp 11, 1 65 ‘lexoviav | 2 63--הוהי || 3 = pps (cf 6( בורקמ אלַה

 םיִּתָּבַה ּונְבנ, 560 ?.
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 לָּפִּתַוי :םָרֲאְדןְּב אֵבָּנַה םֶהילַע אֵבָּנַה ןַכָל* ם :רׂשָּבַה ּונְחנֲאַנ
 יתיּב םּתְרַמֲאי ןּכ הוהְי רַמֶא"הָּכ רֹמָא יִלֶא רֶמאיַו הוהְי תור לע
 ריִעְּב 'םֶכיִלְלַח םֶתיִּבְרַה5 :ָהיִּתְעַדי יִנֲא םֶכַחּור 'תולעמו לארי
 ּהָוהְי יינדַא לַמָאדהְכ ןכְלז ם ילֶלָח ָהיָתֹוצּוח םֶתאַלִמּו תאָּזַה
 םֶכְתֶאְו ריִסַה 'איהְו רָשְּבַה הָּמַה ּהָכֹותְּב "םֶּתְמַש רשַא םֶכיִלְלַ
 :הָוהְי ינֹדַא םָאְנ םכיִלע איִבִא בֶרָחְ םָתאֵרְי בֶרָח :ּהָבּותִמ %איצוה
 סֶכְב יִתיִשָעְו םיִרְזידְִּב םֶכְתֶא יִּתַתְנְו ּהָכּוּתִמ םֶכְתֶא יִתְאַצוֶהְו

 ָּתַעדיִו םֶכְֶא טפְשָא לֶארְׂשִי לּובָּנילע ולפת בֶרָחַּביי ּיִָפְ
 הָכֹותְב יְְֹהְּת םָּתַאְו ריִסְל םֶכָל הָיָהְתְִדאל איה: :יהָוהְי ינאי
 הָוהְי יִנֲאיְּכ םָּתְעַדיִויי ּוםָכְתֶא טּפְׁשָא לֶאָרְׂשִי ילּובָגלָא רֶׁשָבָל
 רֶׁשֲא םִיֹוּגַה יֵטְּפְׁשִמְכּו םֶתיִשְע אל יַטָּפְׁשִמּו םֶּתְכַלַה אָל יִּקְחְּב רֶׁשֲא
 לּפָאְו תַמ הָיְנְּבדןֶב הטל "יִאְבּנַהְּכ יַהְיו :'םתישע םָכיִתוְביִבְס
 הָשע הָּתַא הֶלּב הָוהְי "יִנדַא ּהָהַא רַמאָו לוג לוק קעֶזַאְו י5פ-לע
 ס  לֵאָרְׂשִי תיִרֲאְׁש תֶא

 יׁשְנֲא 'ָךיִחַא יא םֶדֶאְְּביפ :רמאל ילֶא הָוהירַבְד יִהְיוּ
 יּוקֲחַר םלשהו יֵבְׁשְי םָהְל ּורֲמֲא רָשַא הָלָּכ לַארׂשִ תיֵּב"לָכְו יָּתְלֲאנ
 -הָּכ ירמָא ןְכְלי5 ס :הָׁשְרומְל ץֶרֲאָה הָנִּתָנ 'איָה ּונְל הוהְי לַעַמ

 יַהָאְו תִצְראְּב םיִתּוציִפַה יכְו םִינַּב םיִּתְקַחְרה יִּ הָוהְי "נא רַמֶא
 -הָּכ 'רמָא ןְכְליִז ם :םָׁש ּואָבְדִרָשַא תֹוצְראְּב טעְמ ׁשּדְקַמְל םֶהָל
 -ןַמ 'םֶכְתֶא יִּתְפַסֲאְו םיִמַעָהְְִמ 'םֶכְתֶא יִּתְצַּבִקְו הֶוהְי "ינדַא רַמָא
 -ואָבּוופ :לֵאָרְׂשִ תַמְדַא-תֶא יס יִּתַתָנְו םֶהָּב 'םֶתיצְפִנ רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה
 יִּתַתָנְוופ :הָּנַמִמ ָהיָתֹבֲעּוּת לָּכתֶאְ היִצּוקְשדלָּב-תֶא ּוריִסַהְו הָמש
 ןֶבָאָה בל יִתרַסַהְו יסכברקב ןַּתֶא הָׁשְדַח ַחּורְו ידָחֶא בל מָה
 יֵטָּפְׁשִמ-תֶאְו וכלי יִתְקחְּב ןעמְל< :רֶשּב בל םֵהָ יִּתַתָנְו םִיָשְּבִ
 -לֶאְיי :םיהלאל םהל היִהֶא יֵנֲאַו סעל ליה םָתא וׂשֲעוּורָמְׁשִי

 5 ** 8 יִנָּב םֶּתְבַהַא | * 6? תוצעמ (פוטקסטגוט) || 6 * קזפ 1 םֶכיַתַמ, 6
GAA 600- |ל 5 41 6 6 | ל 65 (ח0ד05076  | Vrs DNטטשא || * 1 ? 6  vexpovc 

vevgare | 5 KO Nini | %1 6 ca 60155 Edd Vrs איצוא | 8 41 6 6 | ro ** prb 

add cf 1156 | לע; 655 יִרָהְלְעrזז. 12 >6% | זז * | 6 6330 'ת אל | * | 'ג | 
12 7 add; exe: (=) | r3* Var ‘m3 | * dlc 6 || 15 *>5MSS 62 | 6 

 | |  | 16 * <8(155 36% | * ₪ 6 6ל חו לג |וּקַח|>ו? וגל אֹלַה 623
17 * >10MSS SA bdlc 6 | > 6 םתא | % 6 םיִּתְצַּפָנ צ6| םיִתוציְּפַה | *6 

 םֶהָל | זָפ *1 6 3MSS 3 ׁשָדָח ₪ 6; 66 רַא | ? 1 6 Or mlt MSS םֶּבְרקְּב, 6
 év abrois) SEY | 20 6*%ג (3*--) + הוהי DN), fit sic 1 | ג? 7
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 םָאְנ יִּתַתָנ םָשארְּב םֶּכְרִּד ךלה םָּבִל םֶהיֵתֹוְבֲעֹוְתְו םֶהיִצּוִקְש יבל
 םיִנַּפּואָהְו םַָהיִפְנַּכ-תֶא םיִבּורְּכַה ואשר כ :הָוהְי יינדא
 הוהְי דובְּכ לעג :הָלְעָמְלַמ םהילע לֵאָרְׂשיײיַהלא דובְכּו םתמִעַל
 יִנְתַאְׂשִנ ַחּוָרְו=צ :ריִעָל םֶדָקִמ רֶׁשֲא רֶהָה" :לַע = דמעיו יריִעָה ךות לעט
 רלעמ לע יםיִהלֲא ּורְּב הָאְרּמַּב הָלּגַה- לֶא יהָמיּדָשַכ יֵנֲאַבּתַ

 רשא הָהְי וכ תֶא הלוגהלֲא רּבַדאְו < :יִתיִאְר רשא הָאְרּפַה
 פ | יִנָאְרה

 יירָמַהְדתיִבי ךותְּב םֶדֶאְְְּב* :רֶמאָל יִלָא הָוהְיְדרַבְד יהוו 2
 עמשל םֵהָל 'םִינְזֶא ּואָר אָלְו תוארל םָהְ םִיניֵע רֶׁשֲא בֵׁשֹי הָּתַא
 יִלָּכ ךל השע םֶדָאְהְִב הָּתִאְוי ס !םה יִרָמ תיַּב יִּכ ּועָמָש אלְ
 'םָהיִניעל ר רֵחַא םִוָקָמְדלֲא ד ְךְמוקמִמ יָת םהיניעל םָמוי *הָלְגּ הלו
 םַמּוי הלונ ייִלָכַּכ ְּךיִלֵכ ָתאָצּוָהְוצ :הָּמַה יִרָמ תיּב יִּכ ּואְרָ ילוא
 םָהיֵנֹיֵעְלפ : יהלּוג יִאָצומְּכ 'םהינועל : בֶרָעְב אַצת הָּתַאְו םהיניעל

 יהָמַלַּב אשת ףַתְכע יםֶמיִניִעְל :ְּב יָתאַצוהְו ריק יִהלירֶתִ
 תיִבָל ףיֶּתַתָנ תפומדיּכ ץֶרָאָהדתֶא הָאְרִת אָלְו הָּסַכְת ףךיְנָּפ 'איצות
 םַמּוי הָלֹּוג יֵלְכַּ יתאצוה יִלָּ יְיָ ירש ןָּכ שעָאְוז :לֵאָרְׂשִי
 יִתאָשנ ףֵתָּכ-לע ייִתאַצּוה "הָטְלַעָּב דִיְּב ריק יליּתרתְח בֶרַעְבּו
 אלה םָרֶאדֶּבפ :רמאָל רֶקבַּ לא הָוהְיְדרַבְד יָה ּפ :םהיניעל
 םהיִלַא רָמֲאפ :השע הָּתַא הָמ יִרָמַה תיִּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב ךיִלֲא ּוְרִמִא
 תיָּבד לָכְו םֶלָשּוריִּב ּהֶּנַה אשמה איִשּנַה הָוהְי .ינדא רַמָא הכי

 ב יִתיִשָע רֶׁשְֲּכ יָכְתְפֹמ יג ירֵמֲאיי :םָכֹותְב הָמֵה"רֶׁשֲא לש
 ףָתְכ'לֲא יְכֹותְּב"רֶׁשֲא אישְּנַהְ יי :"וכלי יָבְׁשב הֶלוּּב 'םֶהָל הָשָעְ
 רֶׁשֲא ףעי הָסְכְי ויִנָפ וב 'איִצוהְל ּורְּתְחִי ריִקּב 'אַצְיְו 'הָטְלַעְּב אָשי
 שָּפְתַנְו ויִלַע יִּתָשְרתֶא יּתְשַרַפּויי :ץֶרָאָה"תֶא "אּוָה ןיעל* האְרודאְל

21 * crrp; prps א הָלֵאְו cf 1 | ל 41 6 6 | 23  crrp; 6 עה' Ting; 
 . Xדו  cf 10,195 | 24 * 6 66'גו תַתָּפ לעַמ  vel[יִנמְדְקַה] רעשה חַתָפִמ 1 +
cf 36 || ל prps לא (?תֶאְרַמְּב) הָאְרַמְּב | = 4 לעמ לעַאו | 6 12, 2 ** 6 

 | ָתיִלְגְו  |PlcVrsNjj3*dlc6;Sםֶהיֵתֹובֲעוּת  600, prpsלש 65ואוששצ

  6 (Sb) 6ל >8 | 5 >3 | 4 * 6 יִלָּכ | % >658 | = קז 1 הָלֹוּגַב אָצויְּכ
 = אחז aiyudawroc, 30 || 5 * >S | * 16 Vrs תאו | 6 *>8; 3 ךיִלְּב
 = ₪61 | * 63 'עבו | < 16 636 אֵצַת | 7 * 6 'אילֶכּכ | * 680 הוה י יִנּוצ | < 41 6
 68 | 568 'עבו | < 1 6 Vrs ‘nay | ro. rra = frt add | זז * 6 תַפּומ? |

“ic12 * 8 םֶכְכּותְּב |  | prb dl | ° 3 'D3 םֶכָל | < <$,  nonn MSS Eddל  
 6 לע | < 68 'עבו | 5 16 658ע אצי | < 1 6 68 רתחָי | '1 תאָצָל ₪[ 68 |

 4 ] 6 6 ןעַמְל | ל 41 6 5 3.

/ 
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 םַשְו הָאְרִיְדאָל ּהָתואְו םיּדְׂשִּכ ץֶרֶא הָלְּבַב ותא יִּתאָבֲהְו יִתְרּוצְמְּב
 ַתּור- לְכָל 'הָרְזָא 'ויֿפנַא-לְכְו יהָרְזְע ויָתֹביִנְס רָשַא os :תּומָי

 םיוגּב םֶתֹוא יִציִּפַהְּב הָוהְי ינאי ּועְדְיְויפ :םָהיִרְחַא קיִרֲא בֶרָחְ
 בַעְרַמ בֶרָחַמ רֶּפְסִמ יֵׁשְנֲא םֶהֵמ יִּתְרַתֹוְהְוִי :תוַצְראְּב םָתֹוא יִתיִרַזְו
 ּועְדִיְו םָש ּואָּב"רַׁשֲא םִיוּגַּב םֶהיִתֹובעוּת"לּכדתַא ּורּפַסִי ןעמל רֶבָּדַמּו
 םֶרָאְדןְּביֿפ :רמאל יִלֶא הָוהְירַבְד יהי סם :הָנהְי יִנֲאיִּכ
 ּתְרַמָאְויפ :הּתְשִּת הָגִאְְבּו הֶזְנְרְּב 'ָךיַמיִמ לכאת ישעָרְּב "ָךִמִחל
 תַמְדַא-לָא םלשּורְי יבשויל הוהְי .ייִנדַא ּרמָאדהְּכ ץֶרֲאָה םעזלָא
 םשַת ןַעַמְל תש ןומָמְשְּ םֵהיֵמיַמּו ולבאי הָנאְרַּב םֶמְחַל :לֶאְרשְי

 תּובְׁשּוָנַה יםיִרָעָהְו ּהָּב םיִבָשְּוַהלָּכ סַמֲחמ יהָאלמִמ הָצְרַא
 פ  :הָוהְי יִנָאיִּכ םֶּתְעַדיִו 'הָיִהִת הָממְש ץֶרֶאָהְו" הָנְברֲחַּת
 -לַע םֶכָל יִהּנַה לׁשַמַה- הָמ םֶדִָןֶּבִיי :רמאל א הָוהְירַבְד יהיו
 רַמָא ןכ ל זחל דָבָאְו םיִמָיַה ּוכְרַאְי רמאל לֶאְרָשְי תָמְדַא
 ולָשָמְידאְלְ הֶּגַה לָשְמַהתֶא יָתְּבָשַה הָוהְי יינדא לַמָאההְכ םֶהילא
 :ןיזָחלּכ יֹרֵבְּו םיִמיַה וברק םַהילא רֵּבַּדזמִא יִּב לַארׂשיְּב דע ּוָתֹא

 :לֶאָרְׂשִ תי ךותב קַלָח םסקמו אָ ןח" הֶָהָי אל יפי
 יִּךָשֶּמִת 'אל יהֵׂשֲעָיְו יֹרָבְּד רּבַדֲא ירַׁשֲא תֵאי רֵּבַרַא הוהְי יִנָאוי5ִ
 :הוהְי *ינדא םָאְנ ףויתישעו רֶבָּד רּבַדֲא יִרָּמַה תיִּב םָכיַמיִב יִּכ ידוע

 :לָאְרשידתיב הַּנַה םֶדָאֶבִד :רָמאל יִלָא הָיהַירַבְד יִהָיַ % פ
 אּוה תוקוחְר םיִּתעְלו םיִּבַר םיִמָל הֶזח אּוָהרׁשֲא ןיִזָחָה 'םיִרְמָא
 -לָּכ דוע יִּדְׁשְמְת-אל הוהְי ייִנדַא רַמֲא הָּפ םֶהילא רַמָא ככ :אָּבְנ
 פ  :הָוהְי "ינדַא םָאְנ 'הָשַעיַו רָבְּד רֵּבַרַא רֶׁשֲא יִרְבּד

 יֵיִבְגילֲא אָבְּנַה םנֲאְִּ :רמאל יִלֶא הָוהְי-רַבְד יִהָיַוי 13

 הפ :הָוהָיירַבְ ּוָעְמָש 'םּבְלַמ יאיבְנל תְרַמִאְ יםיְִּנה לֶאָרְׂשִ
 ז3 3 ּהָּב | 14 * 0 רוע; 1c 686 ורע | לל 3 טז vid ויקְזַחְמּ, 6

Var® mar | 16 nonn MSS00100 ; לכ >> | <  avriaugavouévougד.  Tdvracg 

add cf 19 | 1מ r630 בערַמּו | 18 * ?; ק:ל והָדֲעְרְּב | 6 םימהו | = ק 
prb 6 nonnתיִּבדלֶא) | = 1  ₪ vel48 1 6 6 'דאדלע  frt add (in666 | ל  

cf 19 || 22 <6|ּהָאלְמּו םֶצְרַא || 20 * 1 קזט 6 6 םֶהיֵרֲעְו | ל 406 ?  MSS 
;aipésא \a2 2 א dub; 3 ef6 6 |? 6 יִתבָשַהְָו | < 6 'שי תיֵּב |  al6 61 | 23 * < " 
 prps אָבּו (ג] רַהָמּו?); ] ןוכנו | 24 656" יַנְּב | 25 ** >8; 6 יֵרָבְּד|

 ' >6 || < 63 הֶׂשֲעָאְו | 51 6 Vrs אלו | < 1 מי 6( 6, 63 ךשמָא | '>8 | < 6
 יתישעו | 5 41 6 5) | 27 * 1 1 DN; 6 oikog ‘lop. 6 raparixpaivwv | ל 6+ |

jealיִתיִׂשֲעְו  velרמאל [ 28 3 61 6 * ] 'מי 6[ 6 || < 6 רֵּבַדֲא | 4 6 השעאו  

 ol nn re 00 ו לע || * 1 אָבְּנַה 6 6 | = 1 6 6 םֶהיֵלֲא
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 רֵחַא םיִכְלִה רֶׁשֲא' םיֶלְבָּנַה יםיִאיִבְּנַה-לע וה הֹוהְי יָנֹדַא ֹרַמָא
 אל5 :ּויָה לֶאְרְשְ ד יאיִבְנ תּובְרֲחְּב םיִלָעָשְכ+ :יּואְר יתְלָבְלּ סחר
 יהָמָחְלִמְּ מעל לֵאָרְׂשִ תיּב"לֲ רַדְנ רנו תוצְרֶפּב :םתיִלע
 אל הָוהִיַו הָנהְיְדָאְנ םיִרָמָאָה יב םֶסְקְו אש ּוזַחי :הָוהְי םּויְּב
 בֶזָּכ םסָקַמּו םֶתיִזִח אְוָש-הַזחַמ יאולֲה :רָבָּ םיקל ולח םחלש

 ּמָא כ כל פ :"יתרבד אל יֶנֲאְו הָהְייָאג םיִרָמְאְו" םָתְרַמא
 םָאְנ יסֶכיִלַא יִנְנַה 'ןֵכָל בָזָּכ 'םָתיֵזֲחַו אְוָש םֶכְרֶּבד ןעי הוהְי "ינדַא
 בז םיִמָסְקהְו אָוָש םיזחה :םיִאיִבָנַהְילֶא יִדָי יהָתְיָהְופ :הָוהְי נא
 תַמְדֲא-לָא ּובֲתָּכְ אל לֶאְרְשודתיּב בֵתָכְבּו ויָהידאל יִמַע "דוְסּב
 ּועָמַה ןעיִבּו ןעְי יי :הָוהְי *ינדא יִנַא יִּכ 'םָתעַדיִו ואב אל לארי
 ותא םיחְט 'םָּנַהְו 'ץוח הָנְּ אוהוי םלְׁש ןיִאְ םולש רמאל ימַעדתֶא
 יֵנְבַא יהָנָּתַאָו ףטוש םֶשָג הָיָה יפי לָּפְת יִחָט"לֶא רָמֲאז :לָפְּת
 אלה ריקה לפָנ הָּגַהְו* ם :יעקבת תֹוְרְעַס ַחּוָרו הָנְלֹפְּת ׁשיִבְגְלַא

 ייגֹוא ַמָא הָּכ לג = = םָּתְחַמ רֶׁשֲא חיטה היא םֿכילֲא רַמֲא
 יִנְבֲאְו הָיְהְי יּפַאְּב ףטש םֵׁשֵגְו יִתָמַחַּב תְרָעָסדַחּור יִּתְעְקְבּו הֹוהָי
 לָפֶּת םֶּתְחַטדרָשַא ריִקַהדתֶא יּתְסַרָהְוי : יהב יֹהָמֲחְּב שיִבָנְלא
 םּתְעַדִו יּהָכֹותְּב הילל יּהְלפָנְו ודסי הָלְננְו ץֶראָהילֲא ּוהיִּתְעַגַהְו
 ירמאְו לָּפת ותא םיִחָטְבּו ריִקּב יִתָמֲח"תֶא יִתיִלְכְו5 :הָזהְי ינאי
 -ילֶא ם םיִאְּבָּנַה לַארְׂשי יֵאיִבְניפ :ותא םיִחַּטַה *ןִאְו ריקה 'ןיִא םֶכָל
 :הָוהְי לנדא םֶאְנ םלש ןיאו םֶלֶש 'ןוזח ּהָל םיִחהְו םלֶשּוְרְי

 תּואַּבנְתַּמַה ּךִמַע תובא ל ךיִנְּפ םיִש םֶרֲאְְוְב הָּתאְוז | ם

 תוּפְַמִלְ וה הֹוהְי יינֲֹא ורָמָא-הכ ּתְַמָאְוי :ןהילע אָבְִּהְ הבל

 ; | 9 <66; add | °° crrpםיִאָּבְנַה  <6;16 4 || © crrp; lc 6ל | 6 5616 3

 , (Vrs =) V3ורֶדנ אולו  lftגדמע | < ל  | 4 <6; prbdl|j 5 *12 6 6םֵּבלִמ |

cf £060 )m5)פז || >> 6 םיִרְמֹאָה ?) ומק אל (cf 6) | 6 °° <5 1 גמסק cf 66( | 

 |  || * dlc 6 || 5 crrp? cf 6רמָא  >6; prb add || 8 * prb ins 6 6לל | 3> %
4 <3 | > 1 6 Vrs לע jae 6 | צפ "לע | < 3 ךותּבV 6 1 פ * 16 6 יט | ל 
6 ev 7018666 | * 6 ועדי | <* 4 6 6 || זס ** ?; 6 'בָּכ םַהו; קצ 'ח 1 ריק ft 

 ל 5 הֵּנִה 6 הָיָה; |  | * dl c 3ריִקַהְּכ (ימע אוהו | ל >< 1 ₪ 6 68 הָּמַהְו .

 |  cf 63יָנְבָאְו |  cfi3 et 6 (praem NAY) | * 1MS 6 n)n| sed dl et.15+הַיהי

jl עֶקְּבת | 13 * 1 6 6 || * 5 יִתָמַחַּב | © 6 חש 0 prps JR) 6 תנע 

Ak הנפת 6[ זז | 14 * 6 2 | ל ? 1 לפָנְו | < ?1 וכותב 6 per’ 0ג6ץאש 
  cfi2 | 16° 6היא  etהיא  Ua 3(תַחַבּותְּב | 15 * 16 56 רַמָאָיְו 12(6 | ל |

 לע | * >6|| < 41 6 6 | ז7 /6*09 לע | 18 * 41 6 6.



13,19—148 EZECHIEL 761 

 הָמּוק"לְּכ שאָר"לע תֹוָחָּפְסִּמַה תוָשַעְו יי יליִצַא-לְּכולע תּותְסְּ
 :הָניַחְת "הָנְבָל תּושְפְנּו ייִמַעְל 'הָנְְרּוצִּת יתושְפְּנַה תּושָפְנ הול
 תיִמָהְל םֶחָל יֵתֹוֲתפְבּו םיִרועָש ילַעָשְּב יִמַעדִלֶא יתא הָנְָלחְּתַויִפ
 םֶכְבֶזַכְּב הָנְְיְחִתִאל רֶׁשֲא תושָפְנ תַחְלּו הָנֲתּומְת"אְל רֶׁשֲא תֹוׁשָפ
 "לא .יִנָנַה הֹוהָי "ינדַאורֶמֶאדהְכ ןכליי ם :בָוְכ עמ יִמַעָל
 'תוחרפל תֹוׁשפָּנַה"תֶא 'םַש תודְרְצְמ הָנָתַא רָשַא הָנָכיֵתֹוְתּסִּכ

 8 רֶׁשֲא תושָפְּנַהדתֶא ַתָחַלָ יכיר לעַמ םתא יִּתְערְקְ
 יִּתְלַצַהְו םֶכיִתְחְּפְסִמתֶא יִּתְעַרקְוי :תוִחְרַפְל 'םיִׁשפְנ"תֶא' תֹהרְצִמ
 :הָוהְי יִנָאְדיִּכ ןֵתְעַדיִו הָרָצְמְל ןֵכְדיְּב דוע ויהְידאלְו ןֶכְרִיִמ יֵּמֲעדתֶא
 עֶׁשְר ידי | קולו ויִתְבַאְכַה אֶל יִנָאְו 'רֶקש קידצדבל יתואְכַה ןענ

 םְָו הָניוְתַת אל אש כלי :יוִתיִמהל עֶָה וכְרּוס בשילב
 :הָוהְי יִנָאְיִּכ ןּתעַדיְו ןָכְךִיִמ יִמָעתֶא יִּתְלַצָהְו דוע הָנְמְסְקְתִאְל

 יהיו פ יִנָפָל ובשינ לֵאָרְׂשִי יִנקּזִמ םיִשָנַא יִלֶא אוָביַוי 4
 -לע םֶהיִלּולַ ולעה הֶלֶאָה םיִׁשָנֲאָה םֶדָאְִבּי :רמאָל י ִלֶא הָנהְידרַבְד
 ןְבָל :םֵהל יׁשְרְּרַא ׁשֶרְּרַאָהי םֵהיֵנּפ חַכְנ ּונְתַנ םָנֹוֲע לשמו םַּבְל
 תיִּבַמ ׁשיִא ׁשיִא הָוהְי יינדאורַמָא-הכ םָהיִלֲא ּתְרַמָאְו :םֶתואדרָּב
 חַכָנ םיִשָי לנוע לושְכְמּו ובל לֶא וילּולְג-תֶא הלעי שא לֶאְרְשְי

 ןעמל5 ילו בר הבל יִתינענ הוהְי יִנֲא יאיִבָּנַה-לֶא אָבּו ויָנפ
 :"םִלָּכ םֶהיִלּולְנב ילעמ ּורזנ רשא יבְלּב לָאְרָשְְדתיִּבתא שפְּת

 ּוביִשָהְו ובּוש הָוהְי ינדַא רַמָא הָּכ לֵאָרְשִי תיָּבד לֶארַמָא 5
 שיא שיָאדיִּכז םֶביִנָפ ּוביִשָה םֶכיִתְבַעוּתלָּכ לעַמּו םֶכילולְג לַעַמ
 יָלּולַג לַעָיְו ירֲחֲאַמ זני לארי רּוְנְי-רָשַא ֵּגַהַמּו לֶאְרָשו תִיִּבַמ |
 יב ול-שרֶל | איִבָּנַה- לא אבו וינָּפ חכְנ םיִשָי ונוע לּוׁשְכַמּו וּבללָא|
 תואל "היִתְמָשַהְו אּוהַה שיִאְּב ייִנָּפ יִּתַתְבְו :יִּב ול"הָנענ הָוַהְי יָנַא

  | 86לפזלע  | % Var” 68דָי  <8 | 51 6 pc MSS 36 DT) vel 6 6ל 18
  cf 19 || 5 prb add || * prb add || 1g 6הָנְתַתְומְת  | * prb crrp; prps'ִפְנה

  4 69 || % <63: 61 || * ?: prpsםעל | 20 5% 41 < 6 | ל 1 6 6 לע || < 1 6 36 םָּב
 ( jnN || > Vrs= 48, sed prb add || arםיִשַפָח  | * <3 crrp; 1 (prps)םֶה--

2 | 22 * crrp; | בכה vel םיִאָכַה cf 6669 | > >6P; ft add je % 

 ב incip cp 14 | 4% 1 ₪ 501 שראה | 4 ₪ אָבָנִה 6 | ל 6 6

 *ג לע 13 ₪ 6 | % 3* (8ט + יב ולשררל || << א ּהָב 0 אָב; 1 יִב ₪7 6 6/6

 8 * 36 יִּפַא | * 8 שהו; 16 עמ ּוהיִּתִמָשְו | == 1 לָׁשָמְלּו 'אל 6 הָּמַׁשִמַלְו ה
Biblia.49  



 2 לאקזחי 22—14,9

 איֵבָּנַהְופ :הָוהְי יִנָא-יִכ םָּתְעַדיִו יִמַע ךוּפְמ ויִּתַרְכַהְו 'םיִלָשָמְלְו
 יִתיִטְנְו אּוָהַה איִבָּנַה תֶא יִתיָּתַּפ הָוהְי יִנֲא רב רָּבְדְו יהָּתְפּייִכ
 ןועּכ םָנֲֹע ראשו :לֶאְרְשי יִמַע ְךּוָּתַמ ויּתִרַמָשַהְ וילע יִדי-תֶא
 יִרָחֶאַמ לארָשי"תיּב דֹוֲע ּועתודאל ןעַמְליי :הִיִהָי איִבָּנַה ןועַּכ שרדה
 םיהלאל םֶהְ הָיַהֲא יִנַאְו םֶעְל יִלדּויָהְ םֶהיִעְׁשַּלְכַּב דוע ּואָמַטְידאְלְו
 כ :הָוהְי ינדַא םִאָנ

 יִּתְחְלשָהְ i הל יִּתְרבְׁשְ היל ו "תי ל לָעָמְל
 הָלֲאָה םיִׁשְנֲאָה תֶׁשלְׁש ּיָהְויצ :הַמָהְבּו םֶדָא הָּנַמִמ יִּתַרְכַהְו בָעְר ּהָב
 נא םָאְנ 'םֶשָפַ ולי z םֶתְקְדַצְב הָּמַָה בואו ילָאְְ ַחָנ ּהָכותְּב
 למ ּהָמְמש הָתְָהְו 'הּתְלַּבַשְו ץֶרֶאְּב ריבעַא הַעְ הייל :הוהְי
 םָאְנ יִנָאדיַח ּהָבּותְּב הָלֶאָה םיִשָנַאַה תשרי :היַחַה יֵנּפִמ רבוע
 ץֶראָהְו לצי םדְבל * הָמַה לצי תנְּבדםִאְו םיִנָּבִ-םִא הֹוהְי יִנדַא
 בֶרֲח יִּתְרַמִאְו איִהַה ץֶרֶאָה לע איִבָא בְרֶח ואז :הָמְמְׁש הָיְהִּת
 ּהלֲאָה םיִשָנַאָה תלו :הָמַהְבּו םֶדֶא הָּנָמִמ יִּתַרְכַהְו ץֶרְּב רַבעת
 םּדבְל םה יִּכ תֹוָנָבּו םיִנְּב ולי אל הָוהְי ינֹדֲא םָאְנ יִנָאיִח ּהָכֹותְּב
 היל יִתְמֲח יִתְכַפשְו איִהַה ץֶרֲאָה"ילֲא חַלֶשַא רָבָּד ואי :ּולצָּני
 -יַח ּהָכּותְּב בויִאְו ילֵאָנְ ַחֹנְופ :הָמַהְבּו םָרֶא הָנַמִמ תיִרְכַהְ יב
 ּוליצי םֶתְקְדַצְב "הָמַה "לצי 'תַּבימַא ןְּביטַא הָוהְי יינדא םֶאְנ יִנֲא

 יָמְָׁש תעְּבְרא"יְּכ ףָא' הֹוהָי ינדַ רַמָא הֹכ יכיי ם :םָׁשְפַנ
 תיִרקהל םֶלָשּוְידילֶא יִּתְחַלָש רֶבָדָו ּהָעְר הָּיַחְו בֵעָרְו בֶרָח םיִעָרָה
 םיִנְּב 'םיִאְּוִמַה הָטְלַּפ הַּב"הָרְתונ "הָּנַהְו * :הָמָהְבּו םֶדֶא הָּנַמַמ
 םֶּתְמַחְנְו םֶתוליִלְע-תֶאְ םֶּכְרִּדתֶא םָתיֵאְרּו םֶכיִלַא םיִאְצוי 'םֶּנַה תונָבּו
 :ָהיִלָע יִתאָבַה רשאי 'תא םלשּוריילע ' יִתאַבַה רשא הָעְרַהילַע

 9 * 5 חאטצמטמ | * >6 | rr dl c 6 | 13 | יִּתְחַלַשְו ₪ 19 | 14 * QS לאָָנָ
cf 17.19 | < 58םשפנ || < 41 6 6 | 15 * 1 וא  a63 'דו | ** 1 6 6 לצי;  

 ָהיִּתְַּכׁש 6 kai riuwpHdouai abthv cf 639 | 16 * ] 6 32MSS 6S שו | ל 1

Orה םִָא יִּכ | 18 41 6 6 | דפ *16 ' SVU6 6 | < 6 טשסמטסצדסו || % 6 (6גג' ף)  

 6 by (éri) | ל id Vrs, sed dub | 20 = Q™SS לאיָנְד 63 'דו | ל 4166 | = 6=
 16 | % 6 טחס\ףוססשוצ || * 5 Do | 21 * >6 | ל 616 6 | 95 >5;

 יכ ףַאְו | 1 לע 6 6 | 22 * הָנַה >5, £0 אושו | * 635( םיִאְצּומַה

 6 + הָנָמְמ | < 3 הָּמַהְו 6 המה | % 6%+.דלָּכ | * סז לָא | '?;1 לע לָא? |
 8 §8°° AQ (mrg) 3 הערה
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 אל יִּכ םֶּתְעדיְו םֶתוליִלָעְדתֶאְו םָּכְרַּד"תֶא ּואְרַתִדיִּכ םֶכְתֶא ּומֲחְנו
 פ  :הָוהְי "יִנדַא םָאְנ ּהָב יִתיִׂשע-רְׁשאלכ תֶא יִתיִשִע יםנח

 ןַפגַה-ץע הָיְהְיהַמ םֶדָאְדֶּב :רמאל לא הָוהְי"רַבְד יִהיַוי 5
 תושעל ץע ּונַּמִמ "חקיה  :רַעָיַה יֵצֲעַּב הָיָה רֶׁשֲא 'הֶרומְּנַה ץעדלָּכִמ
 ןַּתְנ שָאְל הֵּגַה* :יִלָּכילְּ וילע תלת דַתְי ּונָמִמ ּוָחְקידִא הָכאָלֲמְל
 :הָבאְלַמל חַלָצִ יה רֶחָנ ֹוכֹותָו שֶאָה הלכא ויָתֹוצָק ינָש תא הָלְכָאְל
 רַחּיַו ּוהָתַלְכַא ׁשֵאיּכ ףא הכאלמל הָשָעַי אֶל םימְת יֹותֹויְהְּב יִהָּבַה
 רֶׁשֲאּכ הָוהָי 'ינרַא ָמָא הָּכ ףכל5 פ :הָבאָלְמ דוָע יהֵׂשֲענְו
 -תֶא יִּתַתָנ ןּכ הָלְבָאל שאל יויְּתַתְנײרִׁשַא רַעְיַה 'ץֶעְּב ןפָּנַהץע
 םלָכאת ׁשֵאָהְו ּואצי ׁשֵאָהַמ םַהָּב יִנָּפדתֶא יּתַתְנְוז :םֶלָשיִר יִבָשי
 ץֶראָה-תֶא .יִּתַתָנְו* םֵהְּב יִנָּפתֶא יִמּושְּב הֶוהְי יִנָאיִּכ םֶתְעַדִיִ
 פ תהיה ינדא םָאְנ לַעמ ולעמ ןעי הָמָמְׁש

 םֶלָשּוְרִיתֶא ענוה םֶרָאָּב :רמאל ילֶא הָוהְידרַבְד יהי 16

 ךופרְכַמ םלָשּוְִיִל הּוהָי יִֹדֲא רֿמָא-הכ תרמָאי :ָהיֵֹובעותתֶא
 יְּיַתֹודְלוִמּוצ :תיִּתַח ְּּמֲאְו ירֹמֲאָה יבא 'יִנענְּכַה ץֶרָאַמ ָךיִתְלִמּ
 ִחְלְמֶהְו יֵעְׁשַמְל תְצַחְראל םיִמְבּו 'ךּרש תֶּרכיאְל' + ּךֶתוא תָרָלּוה םֹויִּב
 ל תושעל ןיע לע "הסמל :תְלְתִח אל לָּתְחַהְ תַחְלְמָה אֶל
 ֵׁשְפנ לַעְְּב הֶדָשַה נפלא ישו ךילע הָלְמֲחְל הָלֲאַמ תַחַא

 רַמָאְ 'ִָּדְּב תֶסָסוּבְתִמ אא לע רֵבֲעֲאְ תא תלה יב
 הָדָשַה חמַצְּכ 'הָבְבִרז :ייֲח ְּךיַמְדְב ּךַכ רַמָאְנ ה 'ייח יִּדָמְדְּב ל
 ְֵרְעְשּו ּונֹכְנ 'םִיָרָׁש 'םיִיְדְע יָרֲעְּבי יִאֹובְּתַו יֵלְְנִּתַו יִּבְרִתַו יִּדיִּתַתְנ
 םידד תע ְּךַּתִע הֵּנַהְו ךַאְרֶאו ףילע רֹבעֶא :היִרעְו םָרֲע ּתֶאְו חַמַצ

 ְךֶתא תיִָבַב אֹובֲאוךָל עבָׁשאוְּךתְורֲע הפְכַאְו ךילָע יִפָנִּכ שָרְפֶאְ
 ךילעִמ מד ףֹטְׁשִאְו םימּב ךֶצְחְרֶאְו י :יִלייהְתו הָוהְי נא םָאָנ

| 23 *~ mlt 5 חדלֶא' cf 6,זס |° dlc 6 | Cp 15, 2 * praem 6 6 (6k) 

  add etdl | 3*lc'גו רשא  cf 6, ₪ sic 1; tumהָּתַאְו | * >65; ע רעֶיַה (יצע)

 ּוחְקיַה |" >3 | 5 * >5 616 (סטס) 9 | * 8 'הבג | < 1 6 6 (6) 36 הָשָעיַה 64
 =  1לכ) 4 יִצַעַּב | קש + (  | * 41 6 6 || * 1 6 nonn MSS 69ומ5 6 6 רמָא * 6
 | . 16, 2 6 diaudprupat tl 1ועְדִיו | 8 ₪1 6 6 | (ק cf 4 | 7 lc 6נתַן

 |  Eongas (6%ל 693% ןעַנָּכ | 51 6 6 ירמָא | 4 3 ? | ל-ל 6 00א | 6 586 3
 . Gav) TOUS ןגשטדסו% dov || * ? add ? prb dl | 5 * 1 6 8 אלו | 6 6 לע|

cov |]6 *16 6684 ְךַמְדְּב ₪[ 22 || * !ָךַמְדַּב; 6 ּךמְּדִמ | < 6 לשמו 6% --  
 6 5MSS 68 | 7 *16 693 יִבְרּו (צ6] תיִבָרְו) || ל 616 3 || == ?; קזפ 1 םיִּדֲע תֶעֶב

 vel sol (cf 3( םיִּדְעַּב | $1 6 עט ףידש | 8 41 6 6 | 9 16 68 ְּךמְד

49* 



 764 לאקזחי 1-8

 שָשַּב ךֶטְּבְחֶאְו שחְּת ְּךְלעֶנָאְו הָמָקַר ְךֵׁשְּבְלַאָויפ :ןַמָּׁשִּב ךָכְסַאְו
 -לע ריִבְרְו ךידילע םיִדיִמְצ הָנּתֶאְו ידע ְךּעֶאְויי :יִשָמ ְּךָפכַא
 תֶרֲאפַּת תֶרָטַעַו ךךיָנְזָא-לַע םילינעו ידַֿפַא-לע ים ןּתָאְו "< :ְּדנרְג
 תֶלְ הָמְקְרְו ישָמְו "ישש ךשּובְלמּ ףָתָכָו בָהָז יִעַתַו יי :ךשארְּב
 אציַו 4 :"הָכּולָמְ יִחְלְַתַו דאָמ דַאְמּב יִפיִּתַו יּיֵתְלַכֲא ןְמַׁשְו ׁשֵבדּו
 םָאְנ ּךילְע יִּתְמַׂשרִׁשֲא ירָדֲהַּב אּוה ליִלּכו כ ְךיִפְיְּב םִינַּב םש ל
 יִךִיַתּונְזִּדתֶא יִכּפְשַּתו ךמש- לע יִנָזִתַו ךיִפְיְב יָחָטְבִּתַויפ :הוהְי יֵנדֲא
 תֹואָלָט תומָּב ללישעתו ךִידְנְּבִמ יִחְקִתַויפ :'יה-ולי רבּוע-לּכ"לע
 יִבָהְזמ ךַּתְרַאְפִת יֵלְּכ יִחְקַּניז :יִהיָהִי אָלְו תֹואְב אל םהילע יִנֵזּתַ
 יָחָקִּתַו 5 :םֶביִנְזִתַו רָכָז יִמְלַצ ליש ָךֶל יִּתַתָנ רֶׁשֹא יִּפְסַּכַמּו
 ַֹמֲחַלְופ :יםָהיִנפַל ייּתֲתְ ייּתְרטקּו יִנָמָשְו םיִסָכָּתַו ךֶתְמְקַר יִדְגַּבתֶא
 ַחיִרְ םַהיִנַּפְל 'ּוהיּתְַתְנּו ְיתְלכאָ שבדו ןמשְו תַלְס ל יִּתַתְנ-רָשַא
 יהב "תא יחקתו 5 :הָוהְי "ינדַא םָאָנ ₪ ַחַחיִנ

 'ףופבעותד ל .תַאְוי :'םֶהָ םֵתֹוא ריִבעֶהְּב םיִנתִתַו א תֶא
 הָּיְרַעְו םריֵע ךַתויְהְּב ְּךירּועְנ ימי תֶא ייִּתְרַכְז 'אל ִּךיִתְנְזַתְ
 םֶאְנ 'ִךָל יוא יָא ידָתְעָרלְּ יִרֲחַא יִהְיוּ :יתיִיָה ְךַמָדְּב תַסֲתּוּבִתַמ
 -לָאצפ :בותְרלְכְּב הָמְר ל ישעתַו בג ליבת :הָוהְי נא
 ךילְגרְדתֶא יֶתְׂשַפתְךיִפי-תֶא יִבַעְתְתִו 'ִּדִתְמָר תיִנְּב ירו שאר" וכ

 ףינכש םִרצמִנּבלָא יות :יְָּונּיתֶא יכְרַּו רעל
 לע ידנ יִתיִטְנ יהנַהְוז :יֵנְסיִעְכַהל ְךְתּונות"תֶא יִּברּתַו רַשָב יל
 תֹוָמָלְבָנַה םיִתְשִלַּפ תוָנְּב יתאָגׂש 'שָפְנְב ְּךנּתאָו ְּךָקִת עַרְנֲאָו
 םְַו יםיִנָזּתנ ְךָתעְבְש יתְּבִמ רּושא נְּבלָא ינָזִתַו 5 :"הַמז ךּכְרִּדמ"

cf 65 et Gn 24,47%; prb sic 1 |זס 5 ְךִיַנְתָמ שּבְחֶאְו | זז 6 םיִשֶאְו  

1c QOee KOrז2 == 3 םיִמְָנּו | * 3 יִנְזָא || < 3 קמא +. ךַחצִמ | 13 *  
 שש | * 0 ּתְלְבִא | = (dlc 6 )3%% cf Hier | 14 61 6 6 | 15 * 115 63 ָךֶת---|

sed prb dl 6 653 || 16 = ?; prb add || 18 * Var (Naft)12 6 6% תיִיָה ול;  

 יִּתְרַמְקּו || * סֶּתַתְנ | < ?a1 18 || 19 == 308 ? 61? || * קז ּתַתָנ | = >5, |
eEerépveuvcac) cf 25° || 21 * 56 6 ןגואק6 ( add?9 41 6 6 | 20 * <6 || °°  

 6 ְּךינָּב | * >5 | 22 = 6 לָּכְ לע תאו | * >6 (3%%), 61 6 156) | * 166 |
cf 6 | 23 * IMS6 0:ף0066  QAO | *<65; id 43 | * <5 dl,6 6 אלו | *  a . 

 ךיִתֹעְר | 5 6 | < 41 6 6 | 24.1 הָמָּבנ 616 | 25 7%1 ₪6 6 66 8

 5 ָכ שארְבּו ₪1 3ז | * 115 636 ְךיַתֹמְר; 1'מָּב | < א63 ךַת-, 00% ְךִיַת - |
 27 * הנה >8 | * 36 רָיְּב | < 6 ְךיֵאָנש | = !ve 1 טו 1 66 5) ָּךַתּונְזַה ְךֶרָּדִמ |

 | 28 = >5, add )1 6 64 יִנְזַתַו)

| 
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 -םַנְו הָמיִּהְשּכ ןעֶנְּכ ץֶרָא"ילֶא יִּדָתּונְזַּת"תֶא יִבְרִתַויי ְתעָבְש אָל
 ףתושעב הָוהְי 'ינדא םָאָנ יִּדַתְּבְל הָלְמַא המי :ְתעֶבְׂש אל תא
 ׁשאָרְּב ְךֶּנ ִךיַתונְבַּביי :'תָטְלַש הָנֹז הָׁשֲא הָשָעִמ הָלֵאלְּכ"תֶא
 :ןְנְתֶא יסלקְל הָנוַּכ "יתיִנָה"אַלְו בֹוחְד"ְלְכְּב "יתיִשַע יְּדַתָמָרְו ךְרּדלְּכ

 -ּונְּתְי תונז- לכל :יםיִרְזתַא חקת ּהָשיִא תַחַּת יִתֵפֲאְנְמַה הָׁשֲאָה
 אובְל םֶתֹוא יִדָחְשִּתַ יבא" ילינְדְנְתֶא" ּתַתָנ ּתַאְו יהָדְנ
 יִדיִתּונְזַתְּב םיִשָנַהד ןמ ְּךפַה ְּךְבייַהיו * ְדְיְתּונְזַתְּב ביִבָּסִמ ךילא
 :יָּדְפֲהְל יִהְּתַו לוּ אל ןְנְתֶאְו ןֶנְתֶא ָּךִּתַתְב'ּו הָגּז אל ּךיִרְחאו"
 ןעָי הֹוהְי "ינדא רַמָאְהְכ< פ :הָוהְי"רַבְּד יִעָמָש הָנֹוז ןְל5

 לכ לע ךיֵבָהֲאְמ"ילע תב תור יהנו ית יפה
 'ץֶבְקִמ יֹגְנַה ןכָלז :םֶהָל יִּתָתְנ ירשא ףיִנְב יַמְדכו 'ךיתובעות ילולג
 "לָּכ לע ּתְבַהֶא רֶשאלּכ תֶאְו םָהיֵלֲע יִּתְבַרע רֶׁשֹא ְּךיבֲהֲאְמ"לְּכ"תֶא
 ּואָרְו םָהָלֲא תור יָתיֵלְגְו ביִבָּסִמ ְּךלְע םתא יִּתְַּבִקְו תאְגָש רֶׁשֲא
 ְיִּתַתְנּוי םָּד תֶכְפָשְו תֹוֿפַאְנ ייִטְּפָשַמ ְיִּתְמַפׁשּוי ְּדֲחְנְרעלַּכ"תֶא
 ְךִיַתֹמְר ּוצּתַנְוַָּּבנ ּוָכְרָהְו םִיַּב ְךִהֹא יִּתַתָנְו) :הָאְנְקְו הָמַח יסד
 :היִרְעְו םֶריִע ְּךּוִחיִּנַהוְךַּתְרַאְפִת יִלְּ חָכְלְו ךיִדְנְּב ְךָתֹוא ּוטיִשָפַהְ

 פרשי :םֶתבְרחְּב ךּוקתבו ןְבָאְב ךִתּוא ּומְנְרְו לַהָק ְךילע ּולַעַהְויי
 הָניּזִמ ךיִּתַּבְׁשַהְו תְבִר םיִשָנ יִניִעְל םיִטְּפָש ףְבושַעְו שאָּב ךּתְב
 ממ יִתֲאְנִק הָרְסְו ב יִתְמֲח יֵתֹחְנֲהְו < :דוָעיִנְּתַת אל ןֵנְתֶאיםַנְי
 ךירּוענ ימידתֶא יִּתְרַכְזזאל רָשַא עי :דוע סַעְכֶא אָלְו יִּתְטְקְׁשְו

 *ינרא םִאָנ יִּתַתְנ שאב ךּבְר יאָה יָּנֲאםַנְו הָלא"לְכְּב לייזר
 לשמה" לָּכ הָּגָהא :ךיָתְבַעוְּתִדלָּכ לע הָמּזַהתֶא :יִתיִשע 'אְלְ הוהי

 29 * :N— | * K9’ך mlt MSS Edd 6 cf 6 "ל | < >508): 41 | 30°?
gov A fordera |0טץטד6ק0  Thvסוטסש  ri1? ָךָּבְל; 55  et22155 הָלְלַמְא  crrp; 

 /4; קזק ְךַתיִרְבַל יִל המ 2) | * 316 6 | * ְּךֲתּונת שלש (3* --) | 31 * | C תסממ
Bdow dou | * > prb 41; Q nwy | 0מבו 6 ד. ' |P1?9 ְךֵתּונְבְּב  MSS 

 תיִיָה | < 1 ץבקל ve ַּנַכְל 6[ 658 || 32 * 6(6*--) + 60066 60% || * 6 םיִּנֵנְתֶא |
  ve 73 | * 16 1815 63 JN— | 3%אֶתְנָנִּךָ   prbםָּנַנְתֶא || ל 1 + 33°
 קזק ְךַּפִׂשִח * ||  re al 4 20 | oc 23, prb dl | 36 * dl 6 6לי 1 33

MSS Edd 601 רב pr קפ .דינדנrףינב 'דבו (ק 1 frt (תאב) ָךיִנְנְתֶאְו | 
* <3 | ‘QAn]) | 37 * ₪ ות 6 6* ףילע | * קופ | ּתְבָנָע 6 23,5 | 38 *!טפשמ 

cf Vrs | °° crrp? prps ב יִּתַתָנְו | 39 45 ְךַתָמָר cf 31" | 4ז ** 68 ןנתא | 

43% QAO] | ? 16 Vrs xR] | > ?; <69 sed 63 ecce | %1 6 3MSS 8 
 .עֲשִׂית  + ||  304'גו אלו  prbְךָשארַּב | < 41 6 6 | "6 אai ס6זט< 3 רשא"לע;



 766 לאקוחי 61—16,45

 ָיֶגְבּו הֵׁשיִא תֶלֲעֹג תא ְּךֵמֲא"תַּבּפ ּהָּתְּב הָמַאְּכ רמאל לֵׁשָמי ְיָלע
 ןָביִבַאו תיתח ןֶכָּמַא ןֵהיֵגְבּו ןָהיִׁשְנַא ולַעְג רשא ְּתַא ְךַתֹוחַא תוחאו
 -לַע תֶבָשּויַה ָהיִתֹונְבּו יאיָה ןּורָמְׂש הָלּודְגַה ּךְתוחאו 46 :ירֹמַא
 :ָהיִתּונְבּו םִלָס ְּךַניִמיִמ תֶבָשּויַה 'ִּךִמִמ הֵּנטְּקַה ךתוחאו ידלואמש
 יִתְחָשַּתַו 'טק טעֶמַּכ ייתיִשַע ןָהיֵתֹובֲעֹוְתְכּו חה ןָהיִכְרַדְב אָלְווז
 ְּךַתֹותֲא םֶדְס הָתְׂשֲע-םִא הֹוהְי יִנדַא םָאְנ יִנָאדיַח 5 ְוכְרּדלְכְּב י ןָהְמ

 םְֶס ןֹוע 'הָיָה הָויהַּגַה יי ְיְתּונְבּוְתֶא תיׂשָע רָשַאּכ ָהיָתֹונָבּו איִה
 -דֵיְו ָהיֶתֹונְבַלְו ּהָל הָיָה טְֵׁשַה תֶוָלַשְו םָחָל"תעֶבְׂש ןּואְג ָךֶתוחַא
 יִנָּפְל הָבַעוְת הָניִׂשעֶּתו הָניִהְּבְנִתַו 5 : יהָקיִזֲחֲה אל ןּיְבָאְו יִנָע
 אָל ְּךיָתאטַח יִצֲחַּכ ןּורָמְׂשְויי :יִתיִאָר רֶׁשֲאֹּכ ןָהְתֶא ריִסָאְו
 -לֶכְּ יִּדַתּוחַא-תֶא יִקְּוצְּתַו יהָנַהַמ ְךיַתֹובֲעֹוּת"תֶא יִּבְרִתַו הָאטְח
 יִדַתוחַאל ת ְּתְלַלּפ רֶׁשֲא טל יִאׂש וֵּתֶאדםַגצ? :"יתיִשָע רָשא תבעו
 יִאָשּו ישוב ּתֶאְְנְו ךַּמְמ 'הָנְקּדַצִּת ןֶהַמ ּתְבַעְתַהרֶשַא ךיתאטחְּב

 'תִיַבְשדתֶא 'ֶּהְתובָש-תֶא יִּתְבָשְו55 :"ףךתויחא 'ּךֶתְקּצְּב ּךַתֶמְלְכ
 יִּדִיִתיִבָש 'תיִבְׁשּו ָהיָתֹונְבּו ןוִרְמְׁש 'תיִבָש-תֶאְו ָהיֵתֹונְבּו םֹדָס
 ְךְמֲחְנְּב תיִשָע רֶׁשֲא לָּכַמ תְמְלְכַנְו ְֵתָמְלְב יִאָשּת עמל + :הָנֶהְבּותְּב

 יתנו ןורמְשְו ןֶתְמְדְ ןבָשּת ָהיִתּוגבּו םֶרְס ךיתוחַאְו = :ךֶתא
 הָתְיָה יאָֹלְופ :ןִבְתַמְדְקְל הָניֵבְׁשִת ךיתונְבּ תאו ןֶתְמרְקְל ןְבְׂשּת
 'ךתַעַר הָלּגִּת םֶרָטָּבִ :'ךיִנּואָנ 'םִויְב יִפְּב הָעּומְׁשל ְּךֵתֹוחֲא םָדֶס
 תוטאָשה םיִּתְשְלִּפ תנָּב 'ָהיִתְביִבְסד לכו םֶרֲא-יתֹונְּב תפְרָח תַע ומָּ
 םָאְנ םיִתאָשְנ ּתֶא ךיִתובְעוְּתדתֶאְו ָךְתֶמז-תֶאי* :ביִבְסִמ ְּךָתֹוא
 תיִשע רַשַאַּכ 'ְּךִתוא 'ִתיִשָעְו הוה יינרַא רַמָא הָכ כ" מ :הוהְי

 ימי תו יֶתיִרּביתֶא יא יתרו :יתיִרְּב רפהְל הָלֲא יבש
 ּתְמַלְכְנְו "יִכְרּדתֶא ּתְרכְווéי :םֶלּוע תיִרְּב ךָל יתומיקהַו ְּךָרּעְנ

*1MS GY46 * אס אווה | * 3 שמ | 5 >8 | 47  | (זפV)45 | ְךיתויְחַא  
id 52( | 48 1 6 6 |ןַהַמ  )Hi)אז || 59  rpsתיִשְע | < 41 6 63;  Qתכ אלו | * ' 

 49 * 6 (חג) ְךַא || * >68, 1 || < 663% ּוקיִוָחַה | 50 1 6 IMS 69M גע
j=Qnvwy | 52° Vrsתיִאָר | ףז * 23155 הָנָּמִמ | * 3155 ךֶתוחַא; סד ְךְוַתֹוחֲא  

 ְךְיַתֹויְחַאְל | * 6 אס 0 00166 || * 1? ּךְקְּדַצְּב | "1 6 3155 ְּךִיַתֹויְחַא |
 53 *16 א ןֶהְתּובְש, ס "יִבָש | ל 16 0 תּובָש | < 61 ל 601 יִּתְבַשְו + 8

17MSS63 ךַתּובְׁש | 54 = 6 יִנָיִגְרַהְּב (8 'הֶלל) | 5  MSSיִתיִבְׁשְ)) | % 1 6 תסתמ  
prךנואג | 57 *  MSS689 ְךַתֹוחַאַו | 56 * 6 אל םָאְו? | * 6 יִמיִּב | * 1 6 תסתמ  

 ךתורע ; sic 1 6137 || P26 8צ rporov יס (RY) 6961606 61 סטץסד6קשא | < 6

 mlt MSS 3 Da || < 'בס >8, d | 59 * >6 | ל ₪ 6 6 | <1 6 0 Vrs יִתיִשְעְו

 סזקs יתישע יּכ | "ו ְֶּתַא, i 6 | * 6 יִתיִרְּב | 6: * 6 ַּכרד
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 ןֵהָהֶא יִתַתְגו ךֶמִמ תוָּנַטְקַהלֶא ְּךַמִמ תוָלדּגַה יַתּוחַא-תֶא יִּדַתְחקְּב
 ְתְעַרְיְו ְךָתַא יִתיִרְּב"תֶא יגא יתְמיִקַהְו < ְַתיִרְּבִ אָלְו תֹוִנָבְל ְּךָל
 הָפ ןוחְתְּפ רוע ְּךֶל"היְהִי אלו ָּתְשבְו יִרְּכְזִת ןעמְל° :הָנהְי יִנָאְדיִּכ
 ס  :הָוהְי "יִנדַא םָאְג תיִשָע רשא-לכל ָךֶליִרְּפַכְּב ְדֲתמִלּכ יִנָּפִמ

 לֶׁשָמ לָשְמּו הָיִח דּוח םֶדָשְְָּב< :רָמאָל לא הָוהְי"רַבְד יִהְיַוי 7
 הֹוהְי יָנֹרֲא ורַמָאדהּכ תְרַמָאְו :לֵאָרְׂשִי תיִּבלֶא

 רֶבֲאָה ְּךֶרֶא םִיַפְנַּכַה לר לודנַה רֶׁשֵגַה
 ןונְבְלַה-לֶא אְּב הָמְקַה 'ול-רְׁשַאי הָצּוּנַה אַ
 ףטק ויִמוקיִנְו שאָר תאי :ורָאְה תֶרָמִצְתֶא חיו
 :ומַש םיִלְכְר ריִעָּב ןַעַנָּ ץֶרָאלָא י ּוהָאיִבִיו
 עַרֶזְהַדֶשַּב ּוהָנְתִיו ץֶרָאָה עֶרומ חקיו*
 :ומָש 'הפצפצ םיּבָר םימ"לע יחק
 הַמוק תַלּפַש תַחרס ןַפגָל יהיו חַמציויפ

 ויהי ויָּתְחַּת וישְרָשְו ויִלָא ליִתויִלָּד תֹונָפְל

 :'תְאּפ חּלָשְּתַנ םיִלּב שעתו "פנל יְִַ
 הָצּונ בֵרְו םִיַפְנְּכ לוָדְּג לדג ידָחֶאדרַשַנ יהי

 יןילע ָהיִשְרַש 'הָנָפָּכ תאזַה ןּפֿגַה יּהֵּנַהְו
 :ּהָעַטַמ 'תוגרעמ ּהָתוא תווקֶשַהְל ולהַחְלָש ייָתויִלְדו
 הלּותש איה םיִּנַר םִיָמלָא | בוט הֶרָש לא
 :*תַררַ ןפגל תוויָהְ יִרֶפ 'תאשלו ףנָע תושעל

 יחל הָוהְי "ינדַא רָמָא הָּכ רמָאיפ
 סַסוקְיו הָיְרְפדתֶאְו קני היִׁשְרְׁש-תֶא אולה
 בָר"םעֶבּו הָלּודְּג עֶרְזְבהאָלְו שבית ּהָחְמִצ פרל שבי

 ָלְצִתַה הלּותְׁש הנוי :ְהיׁשְרׁשִמ ּהָֹוא יתוָשַמְל
61 * | c 3יִּתְחְקִּב | * ו ָךיִתּויַחַא | 63 * 6 דלֶכָּכ 8 -לָּכ | ל 46 6 | Cp, 

  %106\06%( | 5זמ  ? crrp; 3 densus?), 6 66 Exe (703ל-ל | 6 6 501 3

fre crrp; 1 ? 5ּוהָחְּגַַו |? ? | 6 *=1 יֵהיְו 'צי] (זפ ? 636 et 6a8( || ל 6-- הלודנ 
6] 8 | > mit MSS Edd ;תוארפ; 8 ָהיֶתוראּפ | ץ * 16 684 רַחֶא add? | 

  )?(; 6 repirerleruévnהָנֶפַמ  prpsהפנכ;  <3 | > incert; 3MSS QFהנה 5

mpéc atrév xai; 1 ₪ הָתְנַפ | 6 ולא | 8 ָהיֶתוילדו | * 1 6 תסתמ 
Mss 63 nעלוי8|.גc6 | 0 הָלדְג | 9 * 6 praem ]27, sic 1 | 
“dlc 6 | ° 1 6 nonn MSS צֶתַה' cf GY; 3 ת אל' | 5<6, ₪ | *% 6 
 . exc vb nonnבר  cf 17; frt postתיִרְכַהְל ?| ;6 sim 889א0ח0600ג 100



 768 לאקזחי 1-2

 ס :'שָביִּתּהֶחְמְצ "תֶגְרַעִדלַע ישבָי שָביִּת םיִדָּקַה ור ּהָּב תַעֵנְכ אלה
 :רמאל יִלֶא הָוהְי-רַבְד יהיו יי

 הָלֶא-הָמ םָּתְעַדָי אָלַה יִרָּמַה תיבל אָנירְמָאיו>
 אֵבו ָהיִרָשדתֶאְו ּהכלמ"תא חָּקִיַו "םלָשּורי לבב ךלמ אָבהַּגַה רמָא

 :הָלבְּב 'ויָלֵא םָתּוא
 תיִרְּב וָּתַא תֶלְכִיַו הָכּלְּמַה עַרָנִמ הָקיי

 :חקָל ץֶראָה יליִא"תֶאְו הָלֲאְּב ותא אביו
 'אָשַנְתַה יִּתְלַבְלֹי הָלָפְׁש הָכְלְמַמ תֹויָהָליצ

 :יהָדְמעל ֹוִתיִרְּב"תֶא רַמָשְל
 בָרםעְו םיִסּוס ולדתֶתְל םִיֹצִמ ּויִכְאְלַמ "ַחְלָשְל ובדדרמיוי 5

 :טֶלָמְנו תיִרָּב רֶפַהְו הלא הַשעָה .טלמיה חלצוה
 רֶׁשֲא ותא דילמה לה א אלדםָא הָוהְי *ינדא םאְנ נחי

 הלל השב ee הער ותא וכ בו לֲהְקְבּו לובנ לב
 יהָּגַהְו תיִרָּב רַפָהְל הָלֶא *הֶזְבּויל :יתּוּבַר תֹוׁשָפְנ תיִרָכַהְ קִיְּד תוָנָבְבּו
 הוה "ינדא רַמֲא-הכ פלו ס :טְלָמי אָל הָשָע הלֵאלָכְ ודי ןַתְג

 הָזְּב רֶׁשֲא לָתְלֶא אלמא יָנָאדיִח
 :ושארב יויִּתַתְנּו יריִּפַה רֶׁשֲא יִתיִרְבּו

 ייָתְדּוצְמּב ׂשַפְתַנְו יִּתְׁשִר רולע יּתְׂשַרְפו>
 תַאְוי=ז :ייְּב- לעמי רֶׁשֲא ולעמ םָׁש ותא יִּתְטַּפְׁשִנְו הָלָבְ ּוהיִתואיבהו"

 רָחְרְבמ"לָ
 ושָרֶפַי חּוָ-לֶבָל םיִרְְשִּנַהְו .ּולפו בֶרֶחּב ויֶפִנאְלֶכְב

 הוהָי *ינדא ּרַמָא ה5ָּ<* = 5 | יִּתְרַבִּד הָוהְי יִנַא יִּכ םֶּתְעַדִיְו

 ויִתוקְנְו שאָרְמי ייִּתַתְנְו הָמְרֶה  ִראָה תַרמצִמ נָא יִּתָחַקְו
 "ףטקָא דר

 זס * 61 6 6934 || * | תָג - 6/7 | < 41 6 - | ז2 * 63 קזגem םֶדָאְַּב |
iordvewv13 | < 09* !דמעל ₪ ודְבָעְל 6  fine vל 687 'רידלע | < >3 || 14 *-* 3 גם  

 טטזמצ (ּהְרַמַעל) | 15 == 1 ? orig sol mI | °° >3; ₪ רפמו 66: 9
 טַלָּמִיַה | 16 * 816 6 | ל 3 | 17 * Vrs 'חלמ | * >6, ₪ 41 | 18 * 69 'ב יּכ|
 ל >8 | 19 * 6+ רמָא |? 41 6 6 | < | רֶפָה | % 63 ָהיתתנו || 20 * 3 501 ּהָּב |

cf 03) | 21 ** <6, prb add; Kולַעַמְּב 115 'מדלע  b-» <6, prb add (9MSS 
 וח-- ס ויָח--, וז MS ויָרָחְבַמ cf 36 (1 ֹורָחְבַמ) | 22 * 6£A קrגeװ ןֵכָל 6* +

kopugAs ($+ etus) kap-רמָא | * ₪1 6 6 || < >3 | -% >6, 61 61 3 | 2; 6 6א  
ut vid >63, prb dl.0חסאצוש ; ךר  (S$ cor eius)0טדוצ  diag 
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 נְלָּתְׁשֲא לֵאָרְשִייםוְמ רַהָּבי :ילּולְתְו ּהָבְּ-רַה לע "יִנָא יִּתְלָתָׁשְו
 יריִּנַא זָרָאְל הָיְהְו 'יֵרְפ הֶׂשֲעְו ףְנָע אָשְנו
 :הְָּכֶשִּת ויִתוויִלָב לְֵּב "ףֶנֶּכילָּכ רָּפַצ לָּכ ויָּתְחַת ּונְכָשְו

 הָוהְי יִנא יִּכ .הָדָשַה יִצְעְדלּכ ועְדְיְו
 לָפֶש ץע יִּתְהַּבְנַה ּהבּנ ץע יִתְלּפְׁשִה
 ׁשֶבָי ץע יִּתְחַרְּפַהְו חל ץע יִּתְׁשַבּוה

 ס ;יִתיִשַעְ יִּתְרַּבִּד הָוהְי ינא
 ד'תֶא םיִלָשִמ םֶּתַא' יִםֶכְלדהַמ :ירְמאָל יִלֶא הָוהְי-רַבְד יִהָיַי 18

 רמאל לֶאְרְשי יתמְדַא-לעי הֶּזַה לֵׁשָּמַה
 :הָניֵהְקּת םיִנָּבַה יִּנְׁשְו רַסֹב לכ תובָא

 הגה לשְמַה 'לָשְמ דוע 'םָכְל היְהי-םִא הָוהְי יָנֹדֲא םָאְנ יִנֲאיַחּ
 -יִל ןֵּבַה שָפְנְכּו בָאָה שָפַנְּכ הָּנַה ל תושָפּגַה לב הי :לֵאְרְׂשִב

 קיִּרצ הֶיְהִייֵּב ׁשיִאְו :תּומְת איַה תאטחה ׁשֹפָנַה הָּנָה
 -לֶא אָשְנ אֶל וניו לָכֲא אָל 'םיִרֲהָהילֲאֿ :הָקְדצּו טּפְׁשִי הָׂשְעְו
 אל הֶּרִ -הָשא-לֶאְ אָמַט אָל ּוהָעַר תֶׁשֲא-תֶאְ לֵאָרְׂשִי תיֵּב לול

 לז אל הל ביִשָי יבוח ֹותָלְבֲח הָנוי אָל שיא; ם :יבָרָקִי

 אל תיִּבְרַתְו מ AN ידָנָּבְ הָּפַכָי םֶרָעְו ןּתִי בעֶרְל -

 דחאמ חַא הֶשעו םּד ךפש *ץירפה ןָּב ריָלוהְרוסי :הוהִ נר
 לַכֲא יםיִרֲהֲהילֲא יםג יִּכ הָשָע אָל הָלֶאַלּכתֶא אּוהְוייי :"הֶלַאָמ

 אל לָבַח למ למ הוה ןיִבָאְ יג :אממ ּוהער תָשאתֶאְו
 תיִּבְרַתְו ןָתְנ ּךָשָגַּביי :הֶׂשְע הָבַעּות ויָניֵע אָשְב םיִלּולְּגַהְלֶאְו ביִשְי

dittogr? =ויתילתו ) crrp et dl; 6 kal kpeuddw avTév22 ' >30 6[ 6 | *  

cf Gen 7,14; 6%ויתלתשו) || 23 * >3 | * ?; קזקפ הָראּפ || < 604 לדג | %  
add et dl | Cp 18, r ins 6 84,17; קזט ףָנָּכ ("לָּב)  cfDtכזלכו; 3 ףנּכ 'צ לכ ' 

 םִדָאְדָּב | 2 * >5 || לל >6, prb dl | >> 1 6 6 (cf3) יִנָבְב | 463 ּולְכָא /
ls <65 | 631,29 | 3 * 816 6 | ל >68, 61 | 5 ₪ 41 | 4 1 הנה; 65 יִּ  

frt dl cf 12בוש;  crrp, prps33,25 | * 8 ברק || 7 *  prps Dy cfלע <6 | ל  

 ל 'ב >6% || 8 * 6 praem 1902] || * קזט 1 6 8 ּוהערל 6 'ר ןיבו | 9 16 ץמ

ro. 118 prb6 3+ הלא הֶׂשעֶה | < 41 6 6 |  et prbתא Dְךלֶה | ל | < 6 ם 
 ;omn crrp 1? הֶּלֵא- לָּכיתֶא הָשְעְו עָשְר הָיְהִי םָאְו | זס * 637A עֶׁשְו 5

audprnua (6% —puara) || odvraוoהלאמ דחא 6 א ח crrp; $vל*  | pws? 
cf6 | 12 1 nh 6םֶַּה  prpsל 1 לע )6( | <  | **>S et dl, 6 aliterזז  

cf 7. 16). 



 770 לאקזחי 1 8,14--29

 ויָמָּד 'תָמּוי תּוָמ הָשָע הָלֲאָה תֹובעּוּתַה"לְּכ תא הָיְחְי אָל "יַחְו חַקָל
 רֶׁשֲא ויָבָא תאָטַח"לָּכתֶא אְיַנ ןֵּ 3 דילוה הָּנַהְויי :היהְי וב
 אָׂשָנ אלי ויָניַעְו לָכֶא אָל םיִרָהֲה-לעי :ןֵהָּכ הָשַעַי אָלְו ארי הֶשַע
 הָנוה אל שיִאְו< :אָמַט אָל ּוהעַר תֶׁשֲא-תֶא לֵאָרׂשִי תב יִלּולְּג"לֶא
 :רָנְב"הּסִּכ םִרֲעְו ןַמְנ בעֶרְל ֹומֲחַל לז אֶל הָלזנּ לָבָח אל לבֲח

 יֵתקֲחְּב הֶשָע 'ימְּפְׁשִמ חָקָל אָל תיִבְרתו שנ וי בישה יי
 קָׁשֹע קשַעדיִּכ רובא :הָיְחִי הָיָח ויָבֲא ןֹועַּב תּומָי אָל איה ָךלָה
 :ֹוְנֲֹעְב 'תָמ"הּגִהְו' יויָמע ְךֹוָתְּב הָשָע בוָטֹאְל רשאו 'חָא לֶזג לז
 הָקָדצּו טּפְׁשִמ ןֵּבַהְו בָאָה ןועּב ןֶּבַה אֵׂשְניאְל עֶדִמ םֶּתְרַמִאויִ
 ׁשֶפָּנַהפ :הָיְחי הָיָח 'םָמא הָׂשֲעיְי רָמָש יֵתֹוקֲחלְּכ תא הׂשָע
 ןועּב אָׂשְי אֵל בָאְו בָאָה ןֶועּבו אָשודאל ןּב תּוִמָת יאיָה תאָטחַה
 :הָיהּת ריִלָע 'עָשְר  תעְשרְו הָיְהִּת ויָלְע קיִּדצַה תקדצ ןבה

 דלָּכתֶא רַמָשְו הֶָשָע רֶׁשֲא "וָתאּטַח"לְּכִמ בּושי יִּכ עָשְרֶהְוי
 ויָעָשָּפִִלָּכ :תּוָמָי 'אָל הָיְחְי הְיָח הֶקֶדְצּו טַפְׁשִמ הָשָעְו יִתוקִח
 ץפחֶא ץֶפַחַהְי :הִיַחי הָשָעְדִרֶשַא וִתָקְדַצְב ֹול ּוָרְכְזִ אל הָשֶע רֶׁשֲא
 פס :הִיֲחְו 'וָכְרּדִמ ֹובּוׁשְּב אולה הָוהְי יינרַא םָאְנ עָשְר יתֹוִמ
 עָשְרִה הָשָעְדִרֶשַא תובָעוּתַה לכָּכ לוע הש ּותְקְדצִמ קיִּרצ בּושְבּו
 -רָשא ולַעַמְּב יהָנְרַבְנִת אֶל הָשָע-רַשַא ותקְדצ-לְכ ייֵהְו הֵׂשְעיי

 רב ןֵכְתִי אל םָּתְרמַאוײ :תּומָי םָּב אָמְח"רְׁשֲא תאָטַחְבּו לַעָמ
 אל םָכיֵכְדי אלה ןכְּתִו אל יּכְרִדַה לֵאָרְׂשִי תב אָנּועְמִש ןָנֲֹא
 ֹיָלְועְּב 'םָהילֲע יתַמּו לֶנֲע הָשַעְו וָתְקְדצִמ קיצזבּוׁשְּבé :ּונְכְתִ
 ׂשַעָיַו יהָשָע רֶׁשֲאי ותעשרמ עֶׁשְר בּושְבּוז ם :תּומָי 'הָׂשֲעדרֶׁשַא
 ויִעָשַפלָּכַמ *בושלו הארו :הּיַחְי ֹוׁשְפנ-תֶא "אּוָה הְקֶדְבּו טָּפָשַמ
 ןֶכָּתִי אל לֶאְרְשי תִיָּב ּורָמֲאְוFל :תּומָי אָל הָיחִי וָיָח הָשָע רֶׁשֲא
 :ךָכֶּתִי אל לםכיִכְרד אלה לֶאְרְשו תיִּב ּונְכֶּתִ אל ייִכְרְדַה יָנֹדֲא רד

 13 * 6 היָח אוה (טפק ,) | ל 688 תּומי | 14 >5, קזט ;dl 0 וז MSS הָאְרִיו

 660 NI | 15 1 6 mlt MSS Edd Vrs תאו | 16 'ב >63 | דד *1 6 6 לְוֲעַמ
 cf 8 | < 6 טָּפָשַמ | 18 * 16 68 ויבאו | * 6634 'גו | 1הלמ |>, | 6
 יִמִע | = 63 תַמּו | 19 =* >5 | 20 * >6; Kײ“ אווה | 0 עָשְרֶה | כז * א ותאָטַח

“lc 0 534*6 אלו | 22 >66 (6"%) || 23  nonn MSS0 ויִתאְטַח || *  
 תּומָּב 6[ 32 | ל 461 6 6 | = Q ויָב--, א MSS 638 1וּכְרַּדַמ; 63 + הָעְרָה |

65g |1תקְדצ | < 3ג+-1ל | 25  KS1 6 ויתְקדִצ c24 ** >63ג, 1 | *  
 26 * >8 || * dl c 63 || * Vrs לעב | 5 5 6 6 13 | 27 **>3 || * >3 | 28 * 41

 . | 20 * 66 5₪ |" 1 6 4MSS 66 sg || * mlt MSS 36 plל 0 בָשינ | 6 6



18,30— 19,10 EZECHIEL 771 

 םָאְנ לֵאָרְׂשִי תיִּב םֶכְתֶא טָפֶשֶא 'ויִכְרְדִּכ שיא כָל
 לושְכָמְל םכָל 'הָיָהְידאלְו םֶכיִעָשפ"לָּכִמ ּוביִשָהְו ּובּוש הָוהְי לינדַא

 ושעו םָּב םּתְעָשְּפ רֶׁשֲא םֶכיִעָשַפלָּכ-תֶא םָכיִלעֶמ וכיִלָשַהְי :ןוַע
 אָל יב :לֵאָרְׂשִ תיָּב ּותּוְמְת הָמְל הָׁשְדֲח ַחּוְרְו ׁשֶדָח בל םֶכָ
 2 :ּויַחְו ּוביִׁשֲהְו הָוהְי "ינדא םָאְנ 'תַמַה תֹוָמְּב "ץַפָחֶא

 ּתְרַמָאְו :לֶאְרְשְי 'יַאיׂשנ- לָאי הָניֵק אָש יהָּתַאְוי 9

 תֹויְרֲא ףןיִּב יובל מא "הַמ
 :ָהיָרּג הָתְּבַר םיִרּפּכ ְּךֹותְּב הָצָבְר
 הָיָה ריִפָּכ ָהיַרְִמ דָחֶא לֵעָּת

 :לָכֶא םֶדֶא ףֶרָטִרִמל דַמְליַ
 'שָפְתַנ םֶּתְחַשְּב םִיֹג ולא 'ּועְמְשיִוי

 :םיָרְצִמ ץֶרֶאְדלֶא 'םיִחַחְב ּוהָאביו
 הָתְקִת הָרָבֲא 'הָלַחְ יִּכ יאָר

 ּוהְתָמָׂש ריִפְּכ ָהיָרְגִמ 'דָחֶא חֶקִתַ
 הָיָה ריִפְּכ .תְיְרָאְוְתְּב ְךְלַהְתי
 לָכֲא ֶדֶא ףרט"ףרְטל דמי
 'ביִרְחַה יםָהיֵרֲעְו .'ויִתונְמְלַא יעדיו
 :ותָנַאש לּוקַמ הָלְמּ ץֶרֶא םשתנ

 יתֹוניִדְמִמ 'ביִבָס םיֹוג ּויָלֲע "ונתנה
 'תודְצּמַּב] :שָּפְתַנ םֶּתְחְשְּב םָּתְשִר ויֵלָע ּושְרֶפיַ
 ּוהֲאָבִי לָבְּב למלא והאב יםיִחַחַּב רַגּוּסַב ּוהָנְּתיופ

 פ  :לֵאָרְׂשִי יֵרָה- לא ידוע לק עַמְׁשודאְל ןעֶמְל

 הָלּתׁש םימ"לע מב פג מאי
 :םיִַּר םִימִמ | הָתְיָה הָפֲַעַו הי

 3o°>6 | ל 6 58 | 5 41 6 6 | © 60, prb sicl | gr>3;lc 6 יִּב
dl 6 6 | => >6F(x); prb add | Cp rg, 1 * 6*32+ל  | Vrs, sed?32 516  

 םֶדָאְֶב | "ל 16 6 איִשְנלע | 2 * 3+ איה? | * crrp?; 6 (okdvos) £A3 רו
 הָיְרַא | < 6 ךותְּב | 3 68 לעיו, קזפ 1 | 4 * | (קזקפ) ועיִמשיו | ל ג 6 % יע:
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 ומָא | * prps 6 6 (6חועטדסו (am abTfic (הֶנאָלַהָ 1? הָלֵאֹונ ן| <

 רַחַא | 7 * 6 éero) #A (xdkwge)( עריו, ?sed 1? Vy cf 1 * 66 ‘מרא;
 (6* + 6צ) tH / 02606: 00100 628 (= aran הָתּומיִלָאְּב) ; dub || 1? םירדִעַו
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 2 לאקזחי 1-1

 םיִלְשִמ יָטְבְׁש-לֲא יזע יתֹוׁטַמ ּהָלדּויָהְיַוי יי
 םיִתְבַע ןיּב"ילע וָתְמוק ּהֵּבְנִּתַ
 :ּויָתיִלּ בֶרְּב ֹוהָבָנִב אָריַו

 הָכְָשַה ץֶרָאל הָמַחְּב ׁשֵּתְתוי=
 וקרַּפתַה יהָיְרפ שיבה םיִדָקַה תר
 :ּוהְתְלְכַא שא ּהֶנִע הָטַמ ּושביו

 פ  :אָמָצְו הָיצ ץֶרָאְּב .רָבְדִמַב יהָלּותְׁש הָתַעְוי
 הָלָבֲא ' ּהיִרפ ָהיְּב "הָטַמַמ שָא אָצַתַוי

 לושמל טבש זע הָטַמ הב הָיְהְדאלְ
 : :הָניקְל יִהִּתַו איָה הָניָק

 םיִשָנַא ּואָּב ׁשֶדֹחַל רוָשְעַּב יִשְמַחַּב תיִעְבשַה הָנְׁשּבויָהיוי 0
 הָוהְי"רַבְד יהו פ :ינפל ּוָבְׁשו הָוהְידתא שרל לֵאָרְׂשִי יִנָקְּזִמ

 הָּכ םָהלֲא ָתרמָאְו לֵאָרְׂשִי 'ינקז"יתא רד םנֶאְְּבי :רֶמאָל יל
 םֶכָל ׁשֵרְּרַא-םִא יִנָאדיַח םיִאְּב םָּתַא יִתֹא שֶרְדְלַה הוהְי יָנֹדֲא רַמָא
 תֶבֲעות-תֶא םָרֲאְּב יטוָּפָשַתַה םֶתַא טֶּפָשַתַה+ :הָוהְי 'יִנדַא םָאְנ
 יִרֲחְּב םויְּב הָוהְי *יִנדַא ּמָאדהְּב םהילֲ תְרַמָאְופ :םַעיִדוה םֶתובַא
 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּ םֶהְל עַדּואְו בקעי תיִּב ערזל ר אׂשֲאְו לֶאְרשיב
 יִתאׂשְנ אּוהַה םויַב :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא רמאל םָהָל ידי אָׂשֲאְו
 תַבְז מה ייִּתְרְּתירְׁשַא ץֵרָא-לַא םִיָרְצִמ ץֶרָאַמ םָאיצוהְל םָהְל ל ידי
 ריניע יצוקש שיא םַהְלַא רָמאַוז :תֹוְצְרַאָה"לבְל איָה יֵבְצ ׁשֹבְדּו בח
 יֿבורְמַופ :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנָא ּואַמַטִּת" לא םִיַרְצִמ לולב ּוכיִלְׁשַה
 -תֶאְו וכילשה אל םֶהיגיִע יצּוקש-תֶא שיא יִלֲא עמְׁשל ובא אָלְ
 םּתְּב יִּפַא תולָכְ םָהילֲע יִתַמֲח ְּךּפְׁשִל רַמאְ ּובזע אל םִיָרְצִמ לול
 םִיּוּגַה יִניִעָל לחה יּתְלְבְל יִמָש ןעמל ישעַאְו :םִיָרְצַמ ץֶרֶא ְךֹותְּב
 ץראמ םָאיִצוהְ םהיִניעְל םָהיֵלֲא יִּתְעַּונ רֶׁשֲא 'םֶכּותְב הָמֵה"רׁשֲא
 ןֵּתֲאְוַיי :רָּבְדַמַה-לא םָאְבַאְו םִיָרְצַמ ץֶרָאַמ םָאיִצואְו יס רצ
 םֶתוא הָשְעַי רָשַא םֶתוא יִּתְעַדֹוה יֵטָּפְׁשִמ-תֶאְו יִתוקֶחְדתֶא םֶהָל
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 תֹואְל תֹוִיְהְל םֶהָל יִּתָתְנ יִתותְּבַשִתֶא םגְייי :םֵהְּב יֵחָו םֶרֲאָה
 לֵאָרְׂשִי-תיב יִבּורְמִיויג :םָשְּדִקִמ הָוהְי ינא יִּכ תַעְָל םֶהיִגיֵבּו יָניִּב
 םַתא הָשִעַי רָשַא ּוסָאָמ יטְּפְׁשִמ-תֶאְו וכלהדאל יִתוקְחְּב רֶּבדַּמַּב
 םהילע יִתָמֲח ףפשל רַמאָו דֶאָמ לָלַח יִתְתַּבַש-תֶאְו םֶהְּב יִחְו םֶדָאָה
 םִיֹוּגַה וניל לַחַה יִתְלָב ימש ןעמל הֶטַעָאְויי :םתולכל רָּבְדמַּב
 רַּבְַמַּב םָהָל יִדָי יִתאָשְנ "ינַאדסנו5 :םהיניעל םיִתאָצְוְה רֶׁשֲא
 יִבצ ׁשֵבְדּו בְלֲח תַבָז ית" רֶׁשֲא ץֶרֲאָה7לֲא םֶתֹוא איִבָה ייִּתְלְבְל
 ּוכְלָה-אְל יִתוקְחִתֶאְו" ּוסָאָמ יִטָּפָשַמְּב ןעלי< :תוִצְרֲאָה" לכל איה
 סָחָּתַויז :"ףלה םָּבל םהיִלּולְ יִרְחֶא יִּכ 'ּולְלַח יֵתֹותְּבַׁש-תֶאְו יםֶהְב
 -לֶא רמאָוי :רָּבדִמּב הָלּ םָתֹוא יִתיִשַעְאְלְ םִתְחָשַמ םֵהיֵלֲע יניע
 -לַא םָהיִטְּפָשַמדתֶאְו וכלתדלַא ל םֶכיִתוְבַא יִקּוחְּב רָבְדְמַּב םֶהיִנְּ
 ּוכְל יִתוקְחְּב םֶכיִהְלֶא הָזהְי יִנֲאּפ :ּואָמַטְתִלַא םֶהיֵלולְנְּו ּורָמָשִּת
 תואל ּויָהְו ושק יִתותְּבַש-תֶאְויי :םֶתוא ּושעו ּורְמַׁש יֵמָּפְׁשִמ-תֶאְו
 םיִנְּבַה ייִבְדּורְמִיַוי :םֶכיִהְלֶא הָוהְי יִנָא יּכ תעלל םֶכיִניִבּו יֶניֵּ
 שא םתֹוא תושעל ּורָמְש" -אל יִמָּפָשַמתֶאְו וכלה אל יִתוקְחְּב
 של רַמאְו וללח יֵתֹותְּבִׁשיתֲא ם םֶּהְּב יחְו םֶדָאָה םָתֹוא הָׂשְעַי
 יׂשֲעַאְו "יִדָיתֶא יִתְבָשַהְוי< :רּבְדַמַּב םָּב יַּפַא תולכל :םָהְלְ יִתְמַח
 :םָהיִניעל םָתֹוא יִתאָצּוה"רַָשַא םִיּוּגַה יניעל פחה יִתְלְבְ ימש ןעמל

 תר םיַּּב םַתַא ץייפָהל רָּבְִּּב םָהָל יי"תֶא יֵתאָשְנ ינַאזסנײג
 -תֶאְו ּוסָאָמ יִתוקְחְו ּושָעאְל יֵמָּתְׁשִמ ןעי ס :תּוצְרַאָּב םָתֹוא
 יִּתְתָנ ִנֲא-םַנְו* :םָהיֵניֵע ּויָה םתּובֲא יִלּולּג יֵרֲחֲאְו וללח יֵתֹותְּבַׁש
 םֶתוא אָמַטַאְוא םֵהָּב ּויְחִי אל םיִטּפְשִמּו םיבוט אל םיָקְח םּהְל

 ועדי רָשא ןעמְלי םמשא ןעֶמְל םַתָר רֶטָּפלְּכ ריִבעהְּב םֶתּונְּתַמְּב
 תְרַמְאְו יםָדֲאֶּי לֵאָרְִׂי תִיְּב"לֲא רב ןֵכָכיִז פ :'הָוהְי ינא רֶׁשֲא
 םֶלעֶמְּב םֶכיֵתֹובֲא יִתוא ּוֵפְִג 'תאז דוע הָוהְי 'ינדא רַמֲא הָּכ םֶהיִלא
 ּהָתֹוא תַתָל יִדְיתֶא יִתאָשְנ רשא ץֶרפָהְלֶא סַאיִבַאְו :לַעָמ יב
 ל םשּוחְּבזַו תובָע ץע"לְכְו הָמָר הָעְבַּג"לְכ ּואְריו םָהָל
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 4 לאקזחי 42—20,29

 םֵׁש ּוכיפִיַו םֶהיֵחֹוֲמיִנ חיִר 'םָש ּוטיִׂשָיַו םָנְּבְרְק סַעַּכי םָׁש-יּונְּתיַ
 םש םיִאָּבַה םֶּתַארֶשַא הָמְּבַה הָמ םֶהְלא רַמאָויפ :םֶהיִּכְסְנ-תֶא
 לארי תיִּבלֶאורַמָא ןבלי ס :הָּנַה םּויַה דע הָמָּב ּהָמָש ארקיו
 יִרחֶאְו םיִאְמְטִנ םָּתַא םֶכיֵתֹובֲא יִּדָרָרְּבַה הֹוהְי "יִנַא ּרַמָא הָּכ
 ׁשֵאְּב םָכיִנְּב ריִבעַהְּב םכיֵתְנִּתַמ יתַאָשְבּויי :םינז םָּתַא םָהיֵּוקׁש
 לַארׂשי תיִּב םֶכְָל שָרּדִא ינו 'םוַה-דע םֶכיִלּוְלַּנ לְכָל םיִאָמְטִנ םֶּתַא
 יויָה םָכֲחּור-לע הְלעֶהְו :םָכָל ׁשֶרָּרָא-מא הוהָי ינֹדֲא םָאְנ יִנָאדיַח
 תֹוֹצְרֲאָה תיִחַּפְׁשִמְּכ םיוגכ הָיְהנ םיִרָמָא םֶּתַאי 'רָשַא היְהִת אָל
 הָקְוֲח דב :אלדםָא הָוהְי יינדַא םָאְנ יֵנֲאיַחי :ןָבָאְו ץע תֶרׁשְל
 םֶכָתֶא יָתאֵצֹוָהְוּצ :םֶכיִלֲע ָֹלְמָא הָבּופְׁש הָמַחְבּו היּוטְנ עוֶרְזְבּו
 דָיְּב םָּב םֶתֹוצּופְנ רֶׁשֲא תוצְרַאַהְְוִמ םֶכְתֶא יּתְצְּבַקְו םיִמַעָהְְִמ
 רֵּבְדַמ-לָא םֶכְתֶא יִתאֵבֲהְו5 :הָכּופְׁש הָמֲחְבּו היּוטְנ עוָרְזְבּו הֶקְזַח
 יִּתְַפָשנ רָשַאַּכ< :םיִנָּפ-לָא םיִנָפ םֵׁש םֶכְּתַא יִּתַטַּפְׁשִנְו םיִמעָה

 ינדֲא םָאְנ םָכְּתִא טַפְׁשִא כ םִיֵרְצִמ יץֶרֲא רַּבְדַמְּי םָכיֵתובֲאתֶא
 יתָרְְמְּב םֶכְתֶא יִתאֵבֲהְו יטְבָשַה תַחָּת םֶכְתֶא יִּתְרַבעְהְוי :הָוהְ
 םֶהיִרּוְנִמ ץֶרֲאַמ *יִּב םיִעָשוָּפַהְו םיִדְרַמַה םָּכִמ יִתֹורָבּו :יתיִרְּבַה
 :"הָוהְי ינֲאיִּכ םּתְעַדיִו *אובי אָל לארי תַמְדַא-לֶאְו םָתֹוא איצֹוא
 ידבע וכל לול שיא הֹוהְי יינרַאורמָאהּכ לֶאְרָשיתיב םֶּתַאְופ
 דוע- לְלֲחְת אל יִשְדְק םָש-תֶאְו יִלֶא םיִעָמש םכְניאָא רַמַאְו

 םִאְנ לֵאָרְׂשִי םוָרָמירַהְּב יׁשְדָקירַהְב יב :םֶכיִלולְגְבו םָכיֵתֹוְנְּתַמְּב
 םַצְרֶא םֵׁש ץֶרָאְּב יהל לֵאָרְׂשִ תבל ינְְבַעְי םש הֹוהְי יינדַא
 -לָכְּב 'םָכיִתואשַמ תישאר" תֶאְו יםָכיִתְמּורְתִ תֶא "שוְרדֶא םָׁשְו
 םיֵּמעָה-ןמ םֶכְתֶא יִאיִצוְהְּב םָכְתֶא הָצְרֶא תחי רב :יסכישק

 לארי תַמְראֶא - יאיִבַהְּב הָהְי יגָאיִכ םּתְעדיְוי ה
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 -םָּתְרכְזּו :םֶכיִתְובַאל ּהָתֹוא תַתְל יֵדייתַא יִתאָשְנ רשא ץֶרָאָה"לֶא
 םֶתְטקְנּו םָּב םָתאַמְטַנ רֶׁשֲא םֶכיֵתֹוליִלֲעיֵלְּכ תֶאְו םֶכיֵכְרּדתֶא םָׁש
 הוהְי יגַאדיִכ םָּתְעַיִוי :יטָתיִׂשֲע רֶׁשֲאֹי םָכיִתֹועְד"לָבְּב םֶכיֵנְפְּ
 םֶכיִתֹוליִלעכְו םיִעָרָה םֶכיֵכְרדְכ אל יָמְׁש ןעֶמְל םֶכְּתַא ייִתושעּב
 ס  הְוהָי 'ינדא םָאְנ ילֵאָרְשִי תב" תֹותָחְׁשִּגַה

 הָנָמיּת ירד ּיִנָּפ םיִׂש םֶדֶאְרְּבי :רֶמאָל יִלא הָוהְי"רַבְד יהָיַוי 1
 בָגָנַה רעיל ּתְרַמָאְוי :'בֶגֶנ *הֶדָשַה רעֶי-'לֵא אֵבָּנַהְו םורְּד"לֲא "ףטהו
 הָלְכָאְ שא וָךְּבתיִמ יִנָנַה הָוהָי יינדא רַמָא- הָּכ הָוהְי-רַבְּד עַמְׁש

 ּהָבּובְרְצָנְו 'ֹתָבֲהְלְׁש תַבָהל הָבְכְתְאל שבי ץַע- לָכ חל ץעילָכ ָךְב
 אל ָהיִּתְרעְּב הָוהְי ינֲא יִּכ רֶׂשְּב"לְּכ ּואָרְוי :הָנוְּפַצ בֶנָּנִמ םיִנָפִלּכ
 לַשַמִמ אלה יל םיִרָמֲא 'הָמַה הָוהְי "יִנַא ּהָהֲא רַמאָופ :הָּבְכִּת
 םיש ראב :רמאל ילֶא הָוהירְבְד יהיו פ :אּוה םיִלָשמ
 :לאְרְשי תַמָדאהלֶא אָבָּנַהְו יישא 'ףטַהְו םֶלָשּורילא ףינּפ

 ברח יתאצוהְו ךולא יִנָנה הוי רֶמָא הָכ לֶאְרשו תֶמְראל ּתְרְַאְו
 קיּדצ ְּךַמִמ יִּתַרְכַה-רַׁשא ןעָיי :עָשְרְו קידצ ְּךַמִמ יִּתרְכַהְו ּהָרְעַּתִמ
 לעְדִיויי :ןּופְצ בֶגֶּגִמ רֶׂשְּבלָּכ"לָא ּהָרְעַּתַמ יֵּבְרַח אַצַת וכל יעָשרְו
 פ :דוע בּושַת אל הָרְעַּתִמ יִּבְרַח יתאצוה הוה יִנָא יִּב רׂשָּבלְּ

 :םָהיִניעְל תָנָאָּת יתּורירמבו יםיִנְתְמ ןוֵרְבְׁשְּב חָגֲאַה םָדָאְְב הָּתַאְויי
 הָעּומָש-ילֶא "ּתְרַמְאְו חנֲאָנ הָּתַא הָמלַע ְּךיֶלֲא ּוָרְמאייּכ הָיָהְויי
 םִיַּכְרּב-לָכְו ַחּורדלָכ הָתַהְכְו םִיַדָלְכ ּופְרְו בללּכ סַמָנְו הָאָביִכ
 ס  :הָוהְי יִנדַא םָאְנ יהָתָיְהְנְו הֶאָב הנה םיַמ הָנְכלְּ
 רַמָא הָּכ ָּתְרַמִאְו אָבֶּנַה םֶנָאְְּבִי+ :רמאל לא הוהְי-רַבְד יהְיַו
 ירמָא יהוהְ

 :"הָמּורְמיםַנְו הָּדַחּוה בֶרָח בֶרָח

 6<43° | >669) | 44° 6+ןַכ | לל >6 | < 416 6 | סקס 6
prb 663 טָּבַה>ל | <16 6 לע | 516 6 לע | * 6 ףץסט6טסצ (רש), 1  * | eri 

id6 >6%8 | ל ?; (6 ף 650006100, A;גז? הָּכְנָנ | 34 V Or3 בֶנָנַּב רֶׁשֲא | |  
|c67 אָבְּנַה ןֵכָל |"ולע*c 6 praen frt2039: | | ל 36 םָנָה |  cf5) | 5 *  

cf 6 (sed cf Jer3 טָּבַהְול 6 2 | %1 לע 66 | <1 6 53 םָשּדְקַמ  > 
 51,51 ] 8 MSS Edd %5369 praem ינדא || ?g °° > GAR, dittogr ? a | ל 6

 ס0ד06 | 51 לע 6 6 | %1 6 Or n}iDy cf3 | r0 368A אל | זז * 6 (8*--)
 ְיֶנְתָמ | * 6 6 6086 = םיִריִצְבּו !e ךיִר- | 12 * 3+ םֶהיֵלֲא | * 1 לע6 6]
 < >6, dl | 14 * 56 8; mlt MSS Edd ינדא, Or al הוהי ינדא 31 50] הוהי |

 ל >3 || < םג >686 || %1 הָטְרמ 6 5.
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 שיִשָנ וא" הָמָרֹמ קֶבְּב יּהָלהִיַהיֲעַמְל הָּרחּוה הַבָט חָבְ ןעַמְליפ
 :'ץֶעדלְּכ תֶסֲאֹמ יֵנְּב טָבש

 ֹףֵּב שָּפְתְל יהָמְרְמְל ּהָתֹא "תו <
 לליֵהְו קעֶזיל :גַרֹוהדִיְּב הָתֹוא תַתְל הָטְרִמ איָהְו 'ֹבְרָה הַָּחּוה איה

 -לֶא יָרּונְמ לֶאָרְִׂי יאיִׂשְניֵלָבְּב איָהי יֵמַעְב הָתְיָה איִהיִּכ םֶרָאְרְּב
 טְבׁש-םנ"םַא הָמּו ןחב יּכייי :ְריילֲא קפְס ןֶכָל יִמעְדתֶא יָה בֶרָח
 אָבְּנַה םִנָאְְב הָּתַאָוופ ס :הֶוהְי יִנדַא םֶאְנ היהְי אָל יִתָסָאֹמ

 'התשילש יברח ילָפָבַתְ כלא ףֶּכ ְּךַהְו
 :םֲהְ 'תֶרַרחה ילנה לֶלָח בֶרָח איה םיִלְלַח בֶרָח"

 יםיִלׂשְכַמַה הָּברַהְו יב ספל

 :חַבֲמְל 'הָטְעְמ .קָרָבָל הָיושָע יחָא תבא תש
 :תְדָעִמ יִנּפ הָנֲא יִליֵמְׂשַה "ַמיִשָה יִניַמיַה "יִדָחֶאְתַהְיי

 יָנָאְדסֶגְוָ

 יִתְמַח יִתֹחיִנֲהְו יִפּכלֶא יִּפכ הָּבִ
 ךןֶב הָּתַאְו + :רָמאָל ילָא הָוהְיירבְד יהיו ם  ּיִּתְרַּבִּד הָוהְו יִנַא
 אי 'דָחֶא ץֶרָאמ לבְּביָלַמ בֶרָת אֹובָל םיִּכְרִּד םִיְגְש ָּהְליםיִש םֶדֶ
 בֶרָח אֹוָבָל םיִשָּת יִּדָרְּדפ :יֹאֵרְּב ריע ךְרָּבשארַּב 'ארְּב דָיְו םֶהיִנַש
 למ דַמָע-יּכ6 :*הָרּוצְּב יםלׁשריִב הָדּוהְי-'תֶאְו ןומַעדיִנָּב תֵּבַר 'תֶא
 םִיִצֲחַּב לקלק םסקְ"םסקל םיִכְרּדַה ינש שאָרּב ְּךְרָוַה םָאלֶא לֿבְּב
 םוׂשל יםלָשּורְי םֶסָקַה והָיְה ֹוניִמיּב>? :דבָּכַּב האָר םיִפְרְּתַּב לאש
 -לע םיִרָּכ םישָל הָעּורְתְּב לוק םיִרָהל "חַצְרֶּב הָּפ חֵת יי

Ps 144,6( |קרב  | prbלָהָה  ke2 תיִַה  crrp (vid se prpsשל %-%  

 הנה רעש | 6 errp: 6 - pein he a soda ae (ח חַבָטזלֶא ?( |

 ! 1 הָטְרַמ | 21 * ?; תonn MSS ירחאתה 6 diaropevov 050ש00 = ירְּבעֶתֶה?
et trsp in1 שארב  * || dl 6 6 (dittogr)2 לע | 24 *1 תַחֶא | ל  | dl6)6(6 < - 

 vs sq | 25 * insרy | "1 לָא vel 6 63 לע |°1 לֶאְו vel לעו | | dlc 6S 'רי-לעו

add; dl |1 6 6 הָכּותְּב | 261 לע 6 6 | 27 * 3 'רידלע | 5-ל  > | | vel sol 

6v B09.5 ] תַרֵצְּב 6  
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 אְוָש-יםוְסְקַּכ םֶהָל הָיְקְוי* :קיָד יתונְבְל הָלְלְס ָּךַּפָשָל 'םיִרְעְׁש
 ס :שָּפָתַהְל ןוע ריּכְזַמדאּוְו 'םֶהָל תָעְבְש יִעָבְש" םֶהיֵגיֲעְּב
 םֶכיִעְשְּפ תלְַהְּ םֶכְנֹוע םֶכְרַּכְזַה ןעי הָוהי נא ָמָאדהְּכ ןכְל
 :ושַפְּתִת 'ּףַכַּב םכְרְּזה ןעיי םֶביֵתֹוליִלֲע 'לָכְּב םֶכיִתואָטַח תֹואָרַהְל

 :ץק ןנע תַעְּב ומוי אָּב"רְׁשַא לֶאְרְשו איִשְנ עֶׁשְר לֵלָח הָּתַאְוִפ פ
 תאז' הָרָטַעַה יםיִרָהְו תַפַגְצִּמַה 'ּריִסֶה הָוהְי "יִנדַא רַמָא הָּכּיי ם

 הָנַמיִׂשֲא הנע "הּוע יה - :יליִפָשַה ֵהְבנַהְַהַּבְנַה יהלפְׁשַה "תאז-אל
 5 ייתנו טפְׁשמַה ולר אּב"דע "הָיָה אל תאז-מגי
 ןומע יֵנְּב"לָא הָוהְי ייָנֹדַא רַמָא הָּכ ָתְרַמָאְו אָבְּנַה םֶדָאְדְֶב הָּתַאְוּ
 יועמל ליִכָהְל" הַטּורְמ חבטל 7 הָחּותּפ בֶרֲח בֶרֶח ּתְרַמָאְו םֵתְפְרַח"לֲאְ
 ייֵלְלַח יראו לא ידתוא תתְל בֶזַּכ לס אְוש ל תִזֲחַּבי :קֶרֶּב
 םוקְמּב ּהָרְעַּת" לֶא בָשָהי5 ס :ץק ןוע תַעָּב םָמֹוי אָּבִדִרָשַא םיִעָשְר
 יִמְעַ לילע יִּתְכַפָׁשְופ ְדָתֹא טֶפְשֶא ְךיֵתורְכְמ ץֶרֵאְּב תאַרְבנירְׁשַא
 :תיִחְׁשַמ יִׁשְרָח םיִעְּב םיִשְנַא ִיְּב ךיִּתַתְּו ְךָלֲע ַחיִפַא יִתָרְבֲע ׁשֲאְּב
 יִנֲא יִּכ יִרֵכְּנִת אֶל ץֶרָאָה ךוְתַּב הָיִהִי ְּךַמְ הָלכֲאְל הָיְהָּת שאלה
 פ | יִּתְרַּבִּד הוה

 טְְׁשִתַה םרֶא"ְְב הָתַאְו :רמאל יִלַא הָנהְודרַבְד יִהְַוי 52 |
 הָכ תְרמֶאְוי ְהיִתֹבֲעּות"ְכ תֶא הָתְעדוהְו םיָמְּרַה ריִעְתֶא טֿפְׁשִתֲ
 םיִלּולָג הָתָשָעְו ּהָּתַע אּובָל 'ּהָבותְּב םָּד תָכְפש ריִע יהוהְי ינדַא רַמָא

 תיִׁשָע-רֶׁשא ְּךֵללְגְבּו ָתֶמשֶא ְּתְכְפְש-רֶשִא ףַמְרְּבי :הָאְמְטְל 'ָהיִלָע
 הָּפרֶח ךיִּתַתְג ןפדלע ְּיָתֹונְׁש-ידע 'אּובְּתַו 'ִּדִִמָי יֵביֵרְקַּתַו תאַמָט
 ּךָבּוסְלקְתִי ָךִמִמ תֹוָקֹחְרָהְו יתֹוָנרָּקַהי :תֹוצְראָה"לֶבְל הָסֶלְקְו "םיוגל
 וערָזְל שיִא לֵאָרְׂשִי יִאיִשְנ הָּגַה :"הָמּוהְמַה תֵּבַר םשַה תֶאַמְט
 27 % 68 ָהיְרְעַש | * mit MSS Edd 86 תונכלו | 28 * 0 םֶסְקִּכ 6 םֶסוקְּכ
 ו < 3םֶסקִּכ | ** ?; >63, add | 2ס * 016 6 | ל 2155 8 לכו | 5 >3 | 6
 ' םֶהָּב | בז 5 4 6 6 | 1 רֶַסָה | < 1 םַרָהְו | = >8 | * 1 הָלָפְׁשַה | '1 הָהֹּבְנַה |

aןלּפְׁשַה | 32 * 6*%; 8 (לְנעְלִל הָועְל תאז םַג | * >%63*65 | << >3:  : 
adr6% א. הטקססועסש  -% | sed?תאזָּכ הל יא  arn roiabrn gral: prps NOTA 

avriv) 69 6] 6 | 33 * 616 6 | > : >; 6 elg guvréAeiav (sim 69( , érelpou6* ) 
 01006 ; - ליכהל prps לַהָהְל; l prb vel קֹרְבָל vel קרָּב ןעמל |34

plּהָתֹוא | * 1 לע 6 | = 1 קזמ םיִלָלֲח ₪6[ 63? | 35 = 3 6 06010666  
(SW) cf 246]4 65 | 3 * 6 + יזא MSS37 | ייהּת | (כ 22, 2 61 6  | karaAigys 

 * ₪ dl | > prb 1 6 36 הָכּותְּב | 4 *1 6 8) ְךַמּוי || * 68 יִאְבְּתַו | 5 1 6 5

rake3 לא | ל 6 + " ins prbִּגַב | 5 * ' Q° 6360 ny | 5 mit MSS Edad 

 davouiaig cf 35; 1 הָמְנַה.
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 ְּכותְּב קֶשְעְב ּושְע רגל ךֶב ולקה םַאְו בָא ָּדיְִּפְש ןעָמְל ּךָב ויה
 פ  י'ִתְלְלח יִתְתְּבַש-תֶאְו תיִזְּב ישְרְק דב ּונֹוָה הָנָמְלַאְו םֹוָָי
 הָמז ב ּולְכָא 'םיִרָהָה"יֵלֲאְו םֵּדיְדְפׁש ןעמל ַב ּויָה ליִכְר יֵׁשְנֲא
 \שיָאְו יי ְָבונע הָדִגַה תֶאְמְט ךָבְ"הֶלנ בָא-תַורְעיי :ִּדְכותְב ּושָע
 שיִאְו הָמִזְב "אָמְט ותְלַּכתֶא שיִאְו הָבַעּוּת יהָשָע ּוהָעְר תָשָאתֶא
 ךשנ םָדיְּדפְׁש ןעֶמְל ךבּוחְקְל דַחָׂש + ְָבִיהָבִע ויָבָא-תב ּוִתֹחַא-תַא
 ינדַא םֶאְנ ּתַתַכְׁש יִתאְו קָשעַּב ליער יעְצַבִּתַו יִּתַהקְל תיִּבְרַתְו
 "המדע תשע רַשא ַּעַצְּבילֶא 'יֿפכ יִתיִּכַה יהָנַהְו :הָוהְי
 יִנַא רשא םיִמָיַל ףךידָי הָנקזֶחִּתדא ףךְּבְל דָמַעִיַה + :ִּךַכותַּב יָה רָשַא
 םיוגָּב ךֶתוא יִתוציִּפַהר 5 :יִתיִשָעְו יִּתְרַּבִּ הָוהְי ינַא ךָתוא הָשע
 יִניִעְל יִּדַּב תְלֲחְנְויפ :ְּדּמִמ ךֶתֶאְמְמ יִתֹמתַהוי תוָצְראְּב ךיִתירזו
 :רָמאָל יא הָוהְידרַבְד יִהִנז סם  :הָוהְייִנֲאיּכ תַעַדְיַו 'םיזג
 לזר ליב תַשחנ "ל 'גְוסְל לֶאְרשיזתיב לויה יםדְָרּבִי
 לנדא רַמֲא הָּפ ןַכְָלפ ם יָה 'ףסַּכ םינס רו ךְתְּב תֶרֵפֹועְו
 ותא םֶכְתֶא ץבק יִנְנַה ןכל םיִגָסְל טבל תֹויֲהי ןעָי הֹוהָי
 רּופ ותא לידְבּו תָרֵפֹועְו לרבו תַׁשחְנֹו ףספ יתַצְבְקיי :םֶלָשּורְי
 יִתְחַנהְו "יִּתְמַחְבּו יִפַאְּב יץּבָקָא ןּ יִּדיִּתְנַהְל שָא ויָלֲעד תַחַפַל

 יִתְרְבַע שָאְּב יכיל יִּתְחַפנְו יִסָכְתֶא יִּתְסַּנַכְוי :םֶכְתֶא יִּתָכַּתַהְו
 ָּכּותְב 'ּכְִּת ןֶּב ר ְּךותְּב ףֶסַפ יִּדיִּתַהּכ>י ּהָבֹותְּב םָתכַּתנְו
 יקי  ס :םָכיֵלֲע יִתְמַח יִּתְכַפש הוהְי ינֲאיִכ םָתְעַד
 יהָרָהְׂטְמ אל ץֶרֶא תא ּהָלירָמֲא םֶדְָרְּבי :רָמאַל יִלֲא הָוהְורַבְ
 גָאוש יִרַאּכ ּהָכֹותְּב יִהיִאיִבְנ רָשְקָי5 :םַעָז םִיְּב 'הָמֶשְנ יאל 'איִה
 :ּהָבֹותְב ּוּבְרה ָהיָתֹונמְלא 'וחקי רקיו סמ ּלְכֶא שָפְג ףרַט ףרׂט
 7 6 וקשע 429 | 8 * 6ּוזָּב | < 6ּולָלָח | 9 *1לע| 6 6 | * קזק םֶּדַה | 6
 638 ּולָּג | זז * 63 וש | b GAs ּואָמְט | < 63 ונע | 12% 65 וחקל +ְּךְב |
 ל:ל 8 םֶהיִעַר ּועְצַבַו | < 41 6 6 | דב * 3ג יִנֲאַו | ל 5%(65) 3+ יֵּפַּכ"לָא, 68
 (ח650 xeipd ןוסט cf 6 = יִתאָבַה | 51 6 KF 6 לע | %16 6 ףימְּד | 14 >5;: 6

S vidתָמלְבָנ  prpsךב יּתְלַחְנְו  ft(cf6 a2ףֶב | 15 => | 16 55 ?; 1  = )8 00 
 ְךיִתּתַחַהְו | * 1 6 mוז MSS 686 'גה || 18 = fit ins 6 6 הָּנַה | 60 גיִסְל |
 © frt ins D9 cf 20 || % prb dl | דפ * 6 רמָא | ל 41 6 6 | = GP םֶכְתּויַה |
rb6 3 םֶכְתֶא || % ק ins ft1 68 ךֶתָּנַהְל | <  * | (1 ץבֶקַּכ elץ)20 * 16 636 כ  

 al 6 6 || * >3; 6 יִּתְסַנְכְו; 1? יִּתְחַּפָהְו | 21 ** >68, dl | ל 404? | 22 * ] < 6
dl cf 6A ||הֶרָטְמֶה | ? קזפ  eָךַתָּנַהְּכ | * קזט 1 ּוכְתָּנִמ | 24 *] הֶרָטְמ < 6 צ 

 ° Jc Vrs אלן | %1 הָמָשְנ | 25 **] 6 6 ָהיֶאיִשְנ רֶׁשֲא | * 1 ּוחְקְל 680.
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 ּליִּדְבִה אָל לחְל שרק" יִשְדְק ּוָלְלַחְיַו יִתְרוְת ּוסְמִח ָהיֶנַהְא
 לָחֶאְו םָהיֵניֵ ּומיִלַעַה יִתותְּבשָמּו ּועיִדּוה אל רוָהְטְל אָמָטַהְדןיִבּ

 דָבַאְל םֶּד" דפְׁשִל ףרט יִפְרַט םיִבָאְזַּכ ּהָּבְרְקְב הירָש :םֶכּותְּב
 אְוָש יםיזח לָפִּת םֶהָל ּוחַט הָאבּ :עַצְּב עָצְּב .ןעמל 'תושָפְנ

 :רבד אל הָוהיִו הוה יא רַמָא הָּכ םיְִמֶא בכ 'םָהָל םיִמְסְקו <
 רּגַה"תֶאְו ּונוה ןויִבָאְו יִנָעְו לג לנו קשע ּוקְׁשֲע ץֶרָאָה םעיפ
 ינָּפְל ץֶרָפְּב דַמֹעְו רְַּנרְֶג שיא םֶהֵמ שקְבאְו יי טפְׁשִמ אָלְב ּוקְשַע
 ימעז םֶהיֵלֲע ּךֶפשֶאְויי :יִתאָצִמ אָלְו ּהָתֲחַׁש יִּתְלְבָל ץֶרָאָה דעְּב
 ס  :הָּוהְי יִנדַא םָאְנ יִּתַתָנ םָׁשֹאֹרְּב םָּכְרַּ םיִתיִּ יִתְרְבַע ׁשֵאְּב

 תֹוָנְּב םיִשָנ םיִּתְש םֲֶאְןָּב> :רמאָל ילא הָוהְי-רַבְד יִהָיַני 8
 ןֵהיִרְׁש ּוָכַעְמ 'הָּמׁ יוז ןָהירּועְנִּב םִיַרצַמְב הָננְזּתו :ּויָה תַחַא-סַא
 יּהָתֹוחַא הָביִלֲהֲאְו הֶלודְגַה הָלָהֶא ןֶתּומְשּוי : ןהיִלּותְּב יַד ושע םֶשו
 םֶלָשּוריו הָלָהֶא ןֹוָרְמׁש ןֶתּומְשּו* תוְנָבּו םיִנָּב הָנְֶלַּתו יל ןיִיהְּתו
 ָהיֶבָהֲאְמ" לע יבַּנְעַּתַו ייִּתְחִּת הָלָהֶא ןזתו5 :להָביִלָהֶא
 סֶלָּכ דָמָח יִרּחַּב םיִנָנֶסּו תּוחּפ תַלַבְת יִשָבְל5 :'םיִבּורְק רּוׁשֲא-לָא
 רּׁשֲאְֶנְּב רַחָבַמּי ם םָהיֵלע ָהיֶתּונְזִת ןִּתִתַוז :םיִסּוס יִבָכְר םיִשְרּפ

 ךיָתּונְזת"תֶאְו :הָאָמְמִנ םֶהיִּּנ-לכְּב יהָבְנערֶׁשא ילָכְּ יל
 ָהיֶלּותְב יַד וש הָמֵהָו היִרועְנְב ּובְכש ּהָתֹוא יִּכ הָבְנָע אֵל םִיָצַמַמ
 ירּוׁשַא יִגְּב דִיְּבי ָהיִבַהֶאָמדדְיַּב היִּתַתְנ כָל ָהיָלְע םָתּונְזַת ּוכְפֶשיַו
 ּהָתֹואְו ּוחָקָל ָהיָתֹונְבּו ָהיִנְּב ּהָתָוְרַע לג ּהָמַהיי :םָהיֵלֲע הָבְנֲע רֶׁשֲא
 ס הב ּושַע 'םיִטּופָשּו םיִשָגל יםָשדיִהְּתַו ּוגָרֶה בֶרָחַּב
 ָהיִתּונְזִּתִתֶאְו הָּנִמִמ ּהָתָבְנע תֶחָשִּתַו הָביִלֲהֲא ּהָתֹוחֲא אָרַתַוְיי

 ד: וצד

 יִשְבְל םיברק םיִנָגְסּו תֹוחַּפ הָבָנְע 'רושא יִנָּביִלֶאי>י :ּהֶתְוחַא יִנּונְזִמ
 ליש

 הֶאַמְשְנ יִּכ אָרָאְו :םֶלָּ דָמָח יִרּוְחְַּב םיִסּוס יִבְכְר םיִשְרֶּפ לּולְכַמ ן

 ."הקתְמ ישְנִא* אָרִּתִנ ָהיֶתּונְַּת" לֶא ףָתּוְּתַו + ןהיִּתְשל דִחֶא ְּךֶרָּב
 םֶהיִנְתַמְּ רוזָא ייִרוגַח5 :רשָשַּב םיקקַח *םייושכ יִמָלַצ ריִקַהלַע

dl 663 || 29 526 6 ולי ִּדְבַה | 27 = >6(%) | 28 * 3 + םֶהָל | * >6 | <  
prbהנק || °°  (S)¥+ושע | בס 8 ו 616 | 0כ 23, 3 * 616 69 | "1םש | 4°  
vel1 לע 66 8 'הל םיִבָרְק  ;? addבָּגְעִּתַו | =  Or5 * 636 יתחתמ | ל  || add 

cfg \9* .1MSםֶהיֵלֲע  prb ins637527 לעו | ©  }|| frt Dקרוּאי cf 3 7 3-3 add? 

prb addשמ | 1 םיִמָפְׁש || 12 b1? ; ;GAdinua cf3+ הֵּנָה | = ג? 10°;  
cf 6 || 1ו תֶלַכְת  cf 5% | cr,5.6 | * 1לע < 6 | < 68 הָל םיִבָרָק,  cf 

vel1 םיָמָלָצ  add;םיִּיִדָשַכ; קז  Kםיִקּוקָח םיִשְנָא | * 0 םיּדְשכ  Vrs6  
 םֶהיִמְלַצ | 15 *1 יֵרּגַח. י

50* 
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 יִלָבָבדיִנָּב תּוָמְּד' םַלָּכ םיִשיִלָש הָאְרמ םֶהיִשאְרְּב םיִלּובְט יַחּורְס
 הֶלשָתַ ָהיִניֵע הֶארַמְ םָהיֵלֲע יִבָגָעַתַו 6 :םּתְלֹומ ץֶרֶא םידׂשַּכ
 םילה בֵכְׁשמְל לבבדינב' היא ואביו וז : "הַמיּדשַּכ םָהיֵלֵא םיִכָאְלַמ
 יָת ו :םֶהָמ ּהָׁשְפַנ עקתו םֶבדאָמְטִּתַו םֶתּונְזתְּב ּהָתֹוא ּואְמַטיו
 הָעְקְנ רׁשֹאַּכ היִלעַמ יׁשפנ עקתו הָתְוְרע-'תֶא לתו ָהיֶתּונְזַּת

 ָהיֶוּועְנ ימְדתֶא ל היֶתּונְזִּפתֶא יהָּבְרַּתַו 9 :ּהָתּוחַא לעַמ יִשְפִנ
 -רַשְּב רֶׁשֲא םֶהישְנִלָּפ לַע הָבְנְעַתַו < 'םיָרְצַמ ץֶרֲאְּב' הָתְנְז רֶׁשֲא
 ךירּועְג תַּמְז תֶא ייִרְקְפִּתְויי :םֶתְמְרַז םיִסּוס תַמְרזְו םֶרָשְּב םיִרֹומֲח
 ןְבָל* ס :ּךיִרּועְנ יִדָש ֹועַמְל דד :םִיֹרַָמִמ 'תושַעַּב
 תֶא ךִילָע ְּךיבַהֲאְמ"תֶא ריִעָמ יִנָנָה הָוהְי ינדַא ּרַמָאהַּכ הָביִלַהֶא

 לכו לֵב נבי ּ:ביִבָסִמ לע םיתאבַהו םֶהַמ ךשפנ הָעקְנירׁשַא
 תֹוָחַּפ דָמָח יִרּוחְּב 'םֶתוא רּושַא יִגְּבילְּכ עוקְו עושְו דוקּפ םיִּדָשַּכ
 צה ךילע ואבו :םֶלּ םיִסּוס יב םיִאּורָקּו םיִשָלש םֶלָּכ םיִנְגְסּו
 ביִבְס ְּךיֵלְע ּומיִׂשָי 'עַבוקְו ןגָמּו הנצ םיִמע להק לנו בֶכְר
 ְךֶּב יִתַאְנְק יִּתַתְנְו5 :םָהיֵטַּפְׁשִמַּב ומ טֿפְׁשִמ םָהיֵנְפַל יִּתַתְנְ
 הָּמַה לוּפִּת בֶרָחַּב תיא ּוריִסי רזא 4 הָמֲחְּב Ass ושעו

 ראפ תגית מ מז יָת :דתראפת ל וחקלו
 כי פ :דֹוע"יִרָּכְזִת אל םיִרְצִמּו םֶהיִלַא ףיניע יֵאְׂשִת"אָלְו םִיָרְצַמ
 הֵעָמְנ"רְׁשא ךִיְּב תאְנָש רֶׁשֲא ִיְב ְךָנְתְנ יִנָנַה הֹוהְי יִנדַא ֹרַמָא הָכ
 םרַע ְּךּובְזעו עיגול ןחקלו הָאָנׂשְּב ָךִּתּוא ּוׂשֲעְופ :םֶהַמ ּךָשַפַנ

 ל הָלֶא'הָשְפי תות תמו 'ךינונז תְֶרע הלו הרע
 ְךָתֹוחא ְּרדְּבִיי :םָהיֵלּלְנְּב תאָמְמְנ"רֶשַא לע" םיונ יִרְחֶא ךַתּונזּב
 הּוהְי ינדַא רַמֲא הַכי ם | ::ךדְּב הָסּוכ יִּתַתְנְו ֶכֶלֶה

15 * frt abhinc add | 5 לבב >6; prb dl | 16 * 1 > א םֵּנֲעַתַ 0 הָבֵנעֵּתַו | 
 ל add ?, 636 praem ץֶרֶא | 17 = ada? | 18 ° 1 prb 6 6 )התנֹות) לָּגּתַו |
 b-b ל ₪1 6 6 הָאְרִמַו | זמ * 0 בֶרֶּתַו | =? עגז6 ץראמ; 6 'רַצִמְב |

elםָהיִשְנַא | 2ז * | הֶדְקַפִּתַו  frtד. אס\ 80006; 1  éri3 םֶהיִשַעַמ, 6  crrp?20  
nonn MSS Ny;קז ך..! ָה.. | ל | תושַעְּב 6( 3 | * [ 6  et posteaדקפִתַו  

 1וזפ 9 'ִצָמְּב | 1 ךעמל < [ 6 | 22 616 6 | 3 מ add ו a עא:
 לכו | 1 םּתִא sim in 25. 29 || 24 * ?; 6 joy, prps ]ומה || * 6 'ֶּב |

rsp huc: cf G30 |= 127 ** 1 ּךַתּונְָוִתְו | 29יו התְלְגְנְו | *  | gukakv6  
Rae Xkא  

 c ¥ ךתמז | ףס * | ּושָע | ?* 6sZ, dl | > | c< 686 'טנו | בז 5
 68 ךיִדָיְּב | 32 5 01 6 6.
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 הָבְחְרָהְו הָקְמַעֶה יִּתְׁשת ְּךַתֹּותַא סיָּכ
 :ליכַהל 'הָּבְרִמ ינָעָללּו קָחצל הָיִהּת

 הָמְמְׁש'ו הָמש" סוָּכ יִאְלְּמִ ןּוֵגְְו ורכש
 :ןוְרְמְׁש ּךְתוחא סיּכ

 יֵמָרְנְּת ָהיֵׂשְרֲח"תֶאְוי תיִצָמּו ּהָתוא תיִתְשְויי
 5 :הָוהְי גרא םֶאְנ יתרּד יגא יב "יָת ישו

 יִתוא יִכיִלְׁשּתַו יִתוא ּתַחְכָש ןעי. יהֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא הָּפ ןְל 5
 רָמאיַ סם  ְוָתּונְזַּת-תֶאְוְּךַתָמִז יאש תֶאדסנו ףּונ ירחא
 ןַהָל דַגַהְו הָביֵלֲהָא-תֶאְו הָלָהֲא-תֶא טיּפְׁשִתַה םֶרֶאְ יֵלֲא הָוהְי
 םגְוי ּופֲאָנ ןַהיֵל לולָנתֶאְו ןָהיִדיּב םֶדְו ּופֲאְנ יב :ןחיִתובַעוְת תֶא
 ּושַע תאז ידוע :יהָלְכָאְל 'םָהְל ּוריִבַעַה י5-ודלי רֶׁשֲא ןָהיֵנְּביתָא
 םֵטֲחְׁשְבּו 9 :ּולָלִח יִתותְּבַש-תֶאְו לאּוהה יב יְׁשְדקִמ"תֶא ּוָָמְט יֶל

 -יהַהְוִלָלַחְל יאּוהה םויב ישדקמ"לא ּואִָיַו הילל ֶהיִנְּבתֶא
 קֶחְרָמִמ םיִאָּב םיִׁשְנַאַל יהָנְַלְׁשִת ייִּכ ףַאְופ :יִתיִּב ּךותְּב ּושָע הָכ
 ךיְניע תְלְחְּב ּתְצחְר "רשָאל ואָב-הַּנַהְו םָהיֵלֲא חלש ךאלמי רֶׁשֲא
 יִּתְרְטְק ָהינָפְל ךּורָע חלש יהְּּובְכ הָטִמדלַע ּתְבָשְיְיי :יִדָע תיִדָעְ

 לא בֶרַמ םיִׁשנֲאלָאְ הב לש ךומָה לוקי ָהיִלע תמי יִנְמשְו
 תַרָאָפִּת תֶרָטַעַו ןֶהיִדְיד לֶא םיִדיִמְצ ּוָנְּתִיַו רָּבְדַמִמ 'םיִאְבוס יםיִאָבּומ
 :'איִהְ יָהיִתּונְזַת הֶנְזִי תע םיִפֶאְנ הָלָב רַמֲאָוּוּ :ןהישארדלע
 הָביִלֶהֶאדלֶא ּהֶלָהֶאדלֶא ואב ןֶּכ הָנז הָשָאלֶא אֹובְּכ ָהיֶלֵא *אוָביַו+
 טַּפְׁשִמ 'םהְתוא ּוטְּפְׁשִי יהָּמַה םקיּדַצ םיִׁשְנַאוצ :הָמּזַה תשא

 פ  :ןָהיִדיִּב םֶדְו הָּנַה תֹפַאֹנ יִּכ םָּד "תוָכְּפְש טּפְׁשִמּו תופָאְג
 'הועזל ןָהְתֶא ןָתָנְו לק יםָהילֲע הלעה הָוהְי ינֹדֲא רָמָא הָּכ יי |

32 °° <66 ₪ add || ° [ nָּמִרְכ cfz | 33 * prps ןורָּבָש | <6 | 
 prb dl 6יאָמְגְת ָהיְרָמַשדתֶאְו |  prb add | 34 ** crrp; prps6, > 

 6 | < 4 6 6 | 357 >8; ינדא 41 6 6 | 37 ** 63 תאו | * 8 הל | 8
 שָאָּב | 38 :1 (6 68) דועו | 5-5 >>6, 61 | 39 5* >6 || ל 23, 6 kai 6דו |

 40 * >6%3 61% | * >6, prb dl | = 63 וחלש םיכאלמ | % 6 60066 cf( ם60 60%
 רושא ::0) | 41 * 16 68 הָדּובְר cf עא 7,16 | *ל 6 םֶהָב וחמש | 42 * 3 ןושָש
 6 ;apuoviag | °° crrp ₪ 1 םיִאָּב םיִשָנַא ברמ (ּהָתיִבְּב) הב עַמָשְנ | :א

orp; prps 6 86 לע | 43 +  mlt MSSםיִאְבּוס  םיֶאְבְס; 41 6 6 | 4 1 6  
| 61 ogrוזdi3) יֵׂשֲעַמ ּופֲאַנ הָּלֵאְּכ (0 ּונְזי הָּתע) || *  cfהָניִנְְת הָנֹז < מְּכ  
 44 51 6 1MS Vrs ואביו, sed prb - | b-b lc 6 הָמְ תושעל | | 45 :>8 |

 6 nonn MSS 634 ןהתא id) 47( | < >6 | 46 * >6 | * 1 ןהילע || < א?* העוז



 2 לאקזחי 24,11—23,47

 יֵםָהיֵנְּב םָתובְרַחְּב ןָהְתֹוֲא יאֵרְבּו יֵלָהק ןֶבֶא ןָהיֵלֲע יּומְגָרְוז :זבֶלְו
 ץֶרָאָהְןִמ הָמז יִּתַבָשַהְו5 :ּופְרָשְי ׁשֵאְּב ןָהיִּתְבּו ּוגרַהְי יםָהיֵתְנְבּו
 הָנָכְתַּמִז יּוָנְתָנְויפ :הָנָּבְתַמְזְּ הֶניִשעת אָלְו םיִשָנַהִַלָּכ ּורָּסּננְו
 פ  :הָוהְי יֶנֹדֲא יִנֲא יִּכ 'םֶתְעַדיִו הָניאָשִּת בילו יִאָטַחְו ןכילע

 יִריִׂשעֶה שֶדֶחַּב תיִעיִשְּתַה הָנָשַּב ולא הוהי-רַבְד יִהיַוי 4
 יםָצֲע-תֶא םֹויַהי "םש-תֶא ליבת םֶדֶאְְְּב* :רמאל שחל רֹוׂשֲעַּב
 לָשָמּו :הָּזַה םוּיַה םֶצָעְּב םלָשּוְרִי לֶא לָבָּבךלַמ ְךַמְס הזה םּוַּה

 הָוהָי ייגֹדֲא רַמָא הָּכ םהילֲא ָתְרָאְו לֶׁשָמ ירָמה-תיבלָא
 :םִיָמ "וָּב קְצִי-מַנְו 'תפָש ריִּסַה תַפָׁש
 ףֶתָכְו ךְרְנ 'בֹוט חתְג"לּכי ָהיֶלֲא יִהיִחְתְנ ףָסָאי
 :"אלמ 'םיִמָצְע רַחְבַמ
 היָתְחַּת 'םיִמָצַעָה ירּוָד םגו ַּוקָל ןאצה ירֲחְבַמ

 פ וּהָבֹותְּב ָהיֶמְצִע ָלְׁשָּבסּנ יִהיִחְתְר חָּתַר
 רֶׁשֲא ריִס םיִמְּרַה ריע לוא הֹוהְי ייָנֹדַארמָאהּכ ןֵכָל5ֿ

 הָּנַּמִמ הָאְצִי אל ּהָתֶאְלָחְ ּהָב יהַתֶאְלָח
 :לָרוג היל לפְנ"אל יהָאיִצּוה היַחְתְנל יהיִחְתְנל
 יִוהְתַמְׂש עלס :ִתיִחְצְדלע הָיָה ּהָבותַּב ּהָמָד יב
 :רֶפָע ויל תוָּפַכְל ץֶרָאָהדלע 'ּוהְתַכְפש אל
 יּתְלְבְל" עלס יִחיִחְצְלע ּהָמְּדדתֶא יִּתַתָנ םֶקְנ םֶקְנְל הָמֲח תולעהְל*

 ס :תוסְּכה
 נאג = *םיִמְּדה ריע יֹואֹי  הָוהְי יינדא רַמָא הָּכ ןכָל

 רָשְּבַה םֶתֶה ׁשֵאָה קָלְַה םיִצַעָה הָבְרַהיי :הָרּודָמַה ליִּדְנַא
 "הקר יהיִלַחְגְ-לַע ָהָדיִמַעָהְויי :יּורֲחְי תומְצעהְ" יהָחָקַרְמַה חקרהו"
 ּהָתֶאְמְט 'הָכּותְב הָכְּתַנְו הָּתְׁשִחנ הָרֲחְו םַחַּת ןַעַמְל

 47 516 6 םּונָרְו | ל aו| < ?; ₪1 תורָכְו| % 1 ןהינב | < 1 6 Va ןה- |
 48 664 ןהתמזכ | 3 ִּתַתְנְו | ? nonn MSS 3 ןתעדיו | שסס 8%
 בּותָּכ, 0%55 בָתָּכ | * ?, >6, קזט ex) םצע ?) crrp; dl | == <30; 41 )6 מ ם1יל) |
 4 6 לע | 3 * 6 לע | * 6|4 6 | < >65 | 41 ? ּהָּב 64 | 4 *1 6 68 םיִחָתָנ |

dittogr? cfs | © <68 |ד. 00ד60עע?  éxkgecapriguéva dardכ <$ || = 6 ' add? ‘J5-5  

 5 516 68 'ִבָּמַמ | ל-ל 2; 6 Kai טח6א6 3; 1? חדדקו | < (prps) םיִצְעָה | 1
 'ִתנ | 6 * 41 < 6 | * 6 הָאְלָח, קזט 1 | < >68 || % 68 איצוה | 7 * >5 | ל 6
 ּוהְּפַמַש | < 6 ּוהְּתְכַפְש | 8 * >5, 81 | ל קזמ add || ף * 41 6 6 | >6(%) |
 =< ₪ 1 םגְו | זס °° 2, קזפ 1 661 6) קְרָמַה קַרָהְו 355 קַחְרַה | ** >6 | זז * 6

 םילחגה | * >6.
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 ּהָתָאְלֲח 'תָּבִר הָנָמִמ אֵצַתאָלְו יתֶאְלָה םיִנֲאְּתיי :ּהָתֶאָלָח םֶּתֶת

 :'הָתֶאְלָח שָאָב |
 ּךְתֶאְמַטִמ ְתְרַהְמ אָלְו ְּךיִּתְרַהְמ ןעי  "הָמז ְךֲתֶאָמְטְּבי
 יִּתְרּבִד הָוהְו ינאי ְְּב יִתְמֲחיִתֶא יִתיִנֲה"דֲע דועדירַהְטִת אל
 ְְיַתוליִלעְַוְּךֵכְרְּכ "חנא אָלְו סּוחָאדאָלְו עֶרְפָא-אְל יִתיִׂשֲעְו יהָאְּב
 :רָמאָל יִלֲא הָוהָי"רַבְדיִהניפ  ם :הָוהָי 'ינֹדֲא םָאָנ ּוטְפְׁש
 דֹפְסִת אָלְו יהָפְּגַמְּב ךיניע דָמְחַמ"תֶא ָךֶּמִמ חקל יִגְנַה םֶדָאְְּבי
 -אל ילָבֲא םיִתְָמי םּווְקנֶאַהיז :יָּדָתְעִמִּד אובְת אלו הָּכְבִת אָלו
 הָמַעַת 'אָלְו ְּךֶלְנרְּב 'םיִשּת ךיִלַעְּו ְּךיִלְע ישובֲח ּךְרַאָּפ הֶׂשֲעַת
 תֶמָּתַו רָקֹּבַּב םֶעָהלֲא רּבדַאְוייפ :לכאת אֶל יםיִשְנַא םֶחָלְו םפְש-לַע
 םַעֶה יֵלֲא .יּוְרְמאיַני :יִתיּוצ רשאכ רֶקְּבַּב שעָאְו בֶרֲעְּב יִּתְׁשִא
 "רַבְּ םהילא רמו :הָשַע הַּתַא יי ּונָלי הָלֶאדהַמ וגל דיִגַתאְלַה
 הָוהְי ייִנדַא רַמָא-הּכ לֵאָרְׂשִ תיֵבְלורָמֲאי :רמאל לא הָיָה הָוהְי

 םָכְׁשפַנ *לַמָחַמּו םֶכיִניִע דַמָחַמ םֶכְּזִע ןוָאְ יָשּדְקַמתַא ללֲחמ יִנְנֲה
 רֶׁשֲאּכ םֶתיִשְעְו :ולפי בֶרֶחַּב םָּתְבזַע רֶׁשֲא םֶכיֵתֹונְבּו םֶכיִנְבּו
 יםֶָכְרָאָפּו :ולכאת אל םיִשָנַא םחלו וטָעַת אל םָפָשלַע יִתיִשָע
 םֶתְקַמְנּו ּוּכְבִת אָלְו ֹוְדּפְסִת אל םַכיִלְגּב םכילעגו םֶכישאָרְדלע
 Ww לאָקזֲחי הָיָהְו* סם :יחָא-לַא שיִא 'םֶּתְמַהְנּו םֶכיִתְנוַעְּ
 :הָוהְי ינדַא יָנֲא יִּ םָּתְעִַיְו ּהָאובְּב ּושַעִּת הָשָעְרָשַא לכ תָפומְל

 םֶּזְעְמידַתֶא םֶהָמ יִּתְחק םוויּב אולה םֶדָאְְֶב הָּתַאְו55
 םָהיִנְּבי םָׁשְפַנ אָשַמדתֶאְו םֶהיִניִע דַמְחַמתֶא םָּתְרַאְפּת ישושִמ
 :יםִיָנְזָא תועָמשהְל יא טיִלְּפַה אֹוְבי אּוהַה םּיַּב6 :יםָהיֵתֹונְבּו

 ָתְיְיָהְו דע םֶלֶאַת לו רבת טיִלָּפַהְתֶא ךיפ חַתַפּו אּוהַה םַּּּב
 ס  הָנהְי ינאי ּועְְיְו תפומֶל םֶהָל

**dlc 6 (dittogr) | ? dub; prb dl | 5% prb 1 solזז < 6 ךותב | 12  

prb add | °° prb dl 6 6 |1 6 8 מב 'טב | 14°   prbׁשֵאָּב 6.9 | 13  

&v rapo-ְּךֶטְּפְשֶא | 5.41 6 6 | 16 * 6  nonn MSS TnQBDW, sed lc Vrs5  
 ז05 2/2/09; frt 1 yl vel כ | ** >6 | 17 *= trsp fit (םיתמ לבא) |

 b 6 שּובָח | < >6 | 56 אל | < 1 6 80 םיִנֹוא vel םיִלָבַא | 18 -* 7
deinceps exc vb nonn cf19 506 || 19 * nonnרמאָל 'עה 'א (רָּבְדְתִ) ָּתְרַּבְדְו;  

cf 25 |1 אָשַמּו  dlc 6 |? crrp;רמאיו | => 255 8(6) 0 רָשָא || 21 *  MSS 
 22 ®cf 17* | 23 * Var םֶכיִר-- | ל 52 'ִמַחְנְו sed ?; קזקצ םֶּתְהַמִתַּו | < 6 תֶא |

24 61 6 6 | 25 * = prb crrp; Vrs dub | b-b add? | 26 °° ?; 1 הנעיִמְׁשַהְל? 

 . (rps); 1? Na + 6ְףֶנוָאְּב 6( 63 | 27 ? 6 לֶא
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 יִנְּבלֶא ּךִיִנָּפ םיִש םִלֶאָּבי :רמאל ילא הָוהְורַבְד יִהְיַוי 5
 הָוהְי *ינדא-רבה עָמש ןומע ינְבַל ָתְרמֲאְ :םהילע אָבְנהְו ןומע
 -ילֶאְו לָתְנְיִּכ יׁשְּדְקַמלֶא 'חֶאָה ְּךרְמָאי ןעי הֹוהְי יינדַא רָמָאדהְּכ
 טלי :הָלוּ ֵכְלֲ יִּכ הָדּוהְי תִיְּבילֲאְו הָמָשְנ יִּכ לֵאָרְׁשִי תַמְדִא
 ב ּונְתְגְו ְךַּב םֶהיֵתּוְריִט 'ּוָבָשִיְ הֵׁשְרומְל םֶדְְיִנְבל יֵּדָנְתְנ יִנְנַה
 הָּבַרזתֶא יִּתתָנְו5 :דבלח ִּתְׁשִי הָמַהְו ךירפ א הָּמַה םֶהיֵנְּבְׁשִמ
 :הָוהְי ינֵאיַּכ יםָּתְעַריִו ןאצ- ץִּבְרמל ןומע ינְּב"תֶאְ םיְִַ הל

 לרב ךעקרו די ךאחמ ןעי הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא הָכ יִּכ5 סם
 ננה כָל :לֵארְׂשִ תַמְדֲא-ילֲא ׁשֵפַנְב 5 ףַמאְׁש-לֶכַּבי חַמׂשּתַ
 םיִמַעָהְִמ ףיִּתרְכַהְ יםיוגל גבל ךיּתַתִּו היל יִדידתֶא יִתיֵטְנ
 פ  :הָוהְי ינָאיִּכ ָתעַדִיוְךְריִמְׁשַא תָֹצְרֲאָהןמ ְּיִתְדבַאַהוי
 םִיֹוּגַה"ִלְבְּכ יָּגַה :ריִעָשְ בָאומ 'רָמָא ןעי הָוהְי "נא רַמָא הָכ
 וירעמ םיִרְעֲהַמֹי בָאומ ףַתְּבִתֶא חתפ יֵנְנַה ובלי : יהָדּוהְי תיִּב
 -יָנָבְלו : :'הָמְתַרִקְו ןֹועְמ לַעַּב תומישיה תִיּב ץֶרָא יֵּבְצ 'ּוהָצְקִמ
 'ןומעדינְּב- רֶכָּנִתאְל ןעֶמְל השרומל יל יֵהיִּתַתְנּו ןומע ינּב-לע* םֶדְק
 ס :הָוהְי יִנָאדיִּכ ּועְרָיְו םיִטפְׁש הֶׂשֲעֲא בָאומְבּויי :"םִיוַּב
 הָדּוהְי תיִבָל םֶקָנ יםְֶנְּ םוָדֶא תושַע ןעֶי הֹוהְי יָנֹדַא רַמָא הכי
 יִתַטָנְו הֹוהְי יינֹדֲא רַמָא הָּכ ןָֿל ליג :'ם םֶהְב ּוָמְקִנְו םושָא וָמְׁשֲאַו
 ןְמיֵּתַמ הָּבְרח ָהיֶּתַתְנּו הָמָהְבּו םֶדֶא הָּנַמִמ יִּתַרְכהְו םודָא"לע \ יִדָ
 לֵאָרְשִי יִמַע ֵיְּב םִדאְּב ב יִתְמָקְנתֶא יִּתַתָנְצ :ּולּפַי בֶרָחַּב יֹהָנָדְדו
 :הָוהְי יָנֹרֲא םָאְנ יִתְמְקְנְתֶא ּועֶריְו יִתָמֲחַכְו יִּפַאַּכ םודָאְב ושַעְו

 'הָמְקְנַּב םיִּתְשְלַּפ תשע ןעי הוה יינדַא רַמָא הָכפ  פ
 הָּכ ןכְל :םלוע 'תָביִא יתיִחְׁשַמְל ישָפָנְּב טאש םֶקָנ ּומְקְיִ
 םיִתְרָּכְתֶא יִּתְרְכַהְו םיּתָשל פד -לַע ל ידי הָמונ יִנָנָה הֹוהְי "יִנדַא רַמָא
 Cp 25, 2 6 לע | 3 < 6 6 |= 6 ה RA | :1 לע 6 6 | 1 לעו
 6.6[ 4° 6 006 || * 3)6( ובשיו | 5 * pזps יִרְע | * גז" ּועְדָיְו | 6 * 41 6 6 |
 65 >63 קזמ 61 | < 6 לע | 7 * 3+ הוהי [ינדא] רמא הכ | * >609 | 0

(trsp ) | 8 * 616 6 | sic1 ןִמּו  etבאה ' frt dl6 'ִגַּב | <<  nonn MSSזֵבָל | 3  

 8, Var ַא | < 81 6 6 | 6+ סע; 1? אלַה | * 6 הדוהיו לארשי | פיי?
 ;crrp וירעמ <6 | * 16 QO KOr cf 688 ו הָמְיָתְיְרִק | זס ** ?; ₪ 306, 3 'ע יִנְבְלְו|

ja 61 6 6 | * ₪1 6תּבר | 4 6  frt add, $ praemל ] 6 68 'ִתְנ || © ?;  

 3 6: 17 | < {prbl bp) cf IMS Vrs || %1 6 6 Dip | ב * 616 6 | ל 6 סוש-
ft(גדדי?) || 4 41 6 6 | 15 * 41 6 6 | ל ] 6 8 קְנ 6 ג7 || * 6 ומיקינ  kouevot 

 || 6 ZY (ex) toto animoא ועטאף | 7; 56 Wo) Wa; 6 érixaipovreg ;6ומקינ |
 . | 16 % 61 6 6תוחמל ן ' 6 דע 6 *
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 תולדְג תֹומָקְנ םֶב יִתיִׂשֲעְול :םיַה ףוח 'תיִרָאָשתֶא יִּתְדַבֲאָהְו
 ס  :םָּב יִתְמְקְנתֶא יִּתְתְּב הוהְי יִנָאדיִּכ ּועְרָיְו יהַמֲח תֹוִחְכּוְתְּבי

 הָוהִידרַבְד הָיָה ׁשֶדָחַל רָחֶאְּב 'הָנָש הָרָשָעיִּתָשַעְּב יִקְיַוי 26
 םלשורי"לע רצ יהְרְמֲא-רׁשאי ןע* םֶדָאְהוְּבי :רמאָל יֵלֲא

 םיִמעָה 'תֹותְלַּד הָרבְשְנ חֶאָ
 ס  והָבָרָחָה 'הָאְלַּמַא יָלֲא הּבְסְנ

 הוהְי גד רַמָא הָּכ ןֵכלי
 לע יֵתיִלֲעַהְו רצ ּךיָכְע יגְנה
 :'רילנְל םִיַה יתָלעַהְּכ םיֵּבַר יו

 יִהיִלְּדְגִמ ּוסְרָהְו "רצ תֹומֹחְ' ּותֲחְׁשְוּצ
 :עֶלְס חיִתְצָל ּהָתוא יִּתַתָנְו הָנמַמ ּהָרְפִע יִתיִחְסְו
 םִיַה ות הָיְהְּת םיַמְרֲח חַטְׁשַמ5

 :םיוגל זבל הָתִיַהְו הָוהְי יָנֹדֲא םָאְנ יִּתְרַּבַד יִנַא יִּב
 הָנְנַרָהַּת בֶרֲחַּב הֶדָשַּ רֶׁשֲא ָהיתונְבּוֿ

 איִבַמ יֶנְנַה הֹוהְי ייָנֹדֲא רַמָא הָכ יִכ פ :הָּיהְי יִנֲאיְּכ ּועְדְיְו
 בֶָכָרְבּו סּוסְּב 'םיִבָלַמ ךְלַמ ןפֶצִמ לָבְּב ּךְלַמ רַצאְרְדַכּוְבְנ ראל
 :"בָרםַעְו להק םיִשְרַפְבּו

 גְרַהְי בֶרְתְּב הָדָשּב ךיַתּונְב
 :הָּנִצ ךִיָלָע םיִקַהְו הָלְלְס לע ךפשו קיד ךילע ןַתָנְו

 ְיָתֹמְחְּב ןֶתו לֵב יִחְמּו
 :"ויִתְובְרַחְּב ץִּתַי  ךִיַתְלְּדְנַמּו
 םקבא ּךַפַכְי ויסּוס תַעָפָשִמ יפ

 יבָכְרַו לָּגְלִנְו שפי לוקַמ
 ךִיִרָעָשַּב ֹואּובְּב ְּךיתֹומֹוח הָנָשַעְרִּת
 :הָעְקְּבִמ ריע ייאְובְמּ

 ךיִתוצּוחלָּכ-תֶא םֶמְרָי ויָסּוס תוְסָרַפּביי
frt ins ||26, 1 6*+ ןושארב  Cp16 ° 6 + יִבָשּוי (6*--) | 17 7* >668) |  

 2 55 prb lsol רמָא cf25,3.8 | °?; prbl תַלְבְר | < 5 הָאְלְמְנ 66
 למ ;(vastata est CNW 1? הָאְלְְ | ב * 6 66 | "1 c Vrs תוולַעַּכ |

sed postea 3. pers. | 5 dlךיתומח (?) | ל 6 ףךיל--,  add? | 4 ** prps6(3) 'גִב;  > 
 c 66 | 6 dl c 6 )2( 618 | ל * 6166 | *1לע(6) | < 6 + אוה || 6 'ר 'ע לַהְקְבּו
 ₪ add, cf 10; 38,4. 6.7 | 8° 6 הֶנְבּו cf 6; 8 םיקָהְו |? 6 + אטא\ַָש 6*+
 gov | 9 * 8 ולבק | ל dub | ro ** ₪1 6 8 בכר יִלנְלַגְו וָׁשָרַּפ | * 1

 6 6 (% ו 66), 5 'ִעְב אַבְּב



 786 לאקזחי 27,3—26,12

 גרַהְי בֶרָחַּב ְּךַפִע
 | ודָרֶת ץֵרָאָל ָךְנַע תֹוָבִצַמּו

 ְךְלְְר י וזָזָבּו ךליַח ּולְלָשְוו
 ות ְךֲתָּרִמֲח יִּתְבּו ךתומּוח ֹוסְרָהְו
 :ּומיִשָי םִיַמ ְךֹותְּב דרפעו ךיצעו ְךִינְבֲאַו

 :דוע עַמְׁשִ אל ךירונָּכ לוקו ְּךָריִׁש ןומַה יִּתַּבְׁשַהְוי
 יהִיְהִּת םיִמְרִח חטְׁשמ עלס ַחיִחַצִל ךיִּתַתְנּוי

 פ :הָוהְי ינדא םֶאְנ יֵּתְרַּבְּר 'הָנהְי יִנֲא יִּכ דוָע 'הַנְּבִת אָל
 גְרָהְּ ללה קנֲאב ְּךתְלַפמ לוקו אלה רוצל הָוהְי ינדַא רַמָא הכי
 םִיַה יִאיִשְנ לָּכ םֶתואְסַּכ לַעַמ ודריְו 5 :םיִיֲאָה ושער ּךְכותְּ יִגְרַה

 שכלו 'תחרח ּוטָשִפי םֵתָמְקר ְנּביתֶאְו 'םָהיליעְמתֶא ריפה
 הָניִק יִלָע ּואְׂשָנְויז ְיָלְע ּומְמָׁשְו םיִעְגְרל ּודְרֲחְו ּובׁשִי ץֶרָאָה-לע
 ל ּורְמֲאְ

 הָלְלֶהַה ריִעָה 'םיָמִָמ 'תֶבָשונ יִתְַבֲא ךיא
 יָהיֵבְׁשְיְו איה םיב הקְזִח הָתְיָה שא
 :יָהְיִבְשוודלַכל יםָתיִּתַח ּונְתְנִרַשא

 ךתלפמ יםזי | *ןּיאָה ּוָררָחִי הָּתַעי
 הוה יָנֹלֲא רַמֲא הָכ יִּכפ ם י"א םיבירׁשַא יה ּולַהְבְנְו

 % רוב יִדְרוידיִתֶא יתד ימינה םימה' וס םוהתתַא
 יִדְּויתֶא 'םֶלּועַמ תֹוָבְרָחְכי תֹיִּתְחַּת ץֶרֶאּב ךיּתְבשוהְו םלוע םע
 ָךֶנֶּתֶא תוקְלַּביי :םייַח ץֶרָאּב "יִבָצ יּתַתְנְו יִבָשַת אל ןעָמְל רוב
 ס | :הֶוהָי ינדַא םָאְנ יםָלּועְל רוע" יאְצַמַתִאְָ יִשְקְבַתְוי ְךְניִאְ

 רֶצ-לַע 6 םָרָאְְוְב הָּתַאְוי :רֹמאָל לא הוהְי-רַבְד יהְיַני 7
 רוצְלתְרַמָאְוג :הָניק

rr 16 6)38( דירזי | 12° 6 ללשו et vb sqq sing | " pb 1 6 6 (f3) 
  || * dl 6 mlt MSSיִנָּבְת  | * 16 Vrsך...| 14 *> 6 68 הת  veוכילשי

  6פז בֶרֶח (6 קְרָהּב?) גרֶהַּב | 16 * 83+ םֶהַמ | ל = 155 || 6>% | 6300
 | 66ג ּתַּבָשַנ < | * ||  cf Jes 503 | 17 * >6A dlתורדק  || > dub; ft 1םֶהיִרָאָּפ

© Var (cfRaschi) Dp‘; 6 Dp | 5-5 <6, ₪ 364 | *16 6 הָנְתָנ | 6 הָתיִּתִח | 
+ pps ויָבָשוי | 18 *1 םייִאָה | ל 1 ? < £380 םוויּבג 6 םוימ | = <6, + 
 |  6 6ָךֶתְרַצִמ) | צָפ *1 6 660 ₪ 8 יִת-- | "6 'ר 'מ | 20 *] לֶא ?1( 848
  | 4 crrp; 65 unde 0001086; prps'הָּב 6 םלוע תֵּבְרָחְּכ | << 3 אלו 4 5%

 . cf 27,36דע  1 DYל-* ||  | 21 5-5 >6(&), prb addיִמְקֶת אלו  nisi 1יִבְצִיִתִתו
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 םיֵמעָה תֶלְכר יםי תֶאֹובְמי-לַע ייתָבְׁשּויַה
 הֹוהְי "יִנדַא רַמָא הָּכ םיִּבַר םיִיִא-לָאי

 :יִפַי תַלְלְּכ יִנא ָּתְרַסָא תא רוצ
 ְךוְפי ּלֵלְּכ גב ךלּובְג םיִמַי בֵלְּבי
 יםיָתֹחְל"לְּכ תֶא ל ּונְּב ריִנָשִמ םיִׁשֹורְּב
 ןְרָת תּושעל ּוחָקְל ןּונְבְלִמ יורא
 ֶוֲמֹוׁשִמ ּושָע ןָשְּבַמ םיִנולַאֿפ :'ִִיָלְ
 :'םִיּתּכ יִיִאְמ 'םיִרָשאתַּבח 'ןשושָע שרק
 ְךׂשְרְפִמ הָיָה םירָצַּפַמ הָמְקַרב ששז

 יסנְל ךְל תויָהְל"
 :ךפֹכְמ הָיָה | הָשיִלֶא ייאמ ןמגְרַאְ יתֶלָכּת
 ל םיִטְׁש יָה דֹוְרֲאְו ןודיצ יבש

 ְיְלְבַח הָּמַה ךֶב ּויֵה לרוצ ךיִמָכְח
 ְָקְִּב "יקיזחמ יִּדְב ּויָהי ָהיַמָכֲחְנ לבג יִנְקזפ

 :"ךברעמ יברעל ב יָה םֶהיִחְלמּ םִיַה תויִנָאדלָּ

 'ְָּּתְמִחְלִמ יִשְכַא ךליִחְב יָה טופו דּוָלְנ סרֶפי
 ְַרְדַה 'ּונְתָנ הָּמַה ְּךְבלִּת עבוכו ןָגְמ

 ךִיתולָּדגֶמְּב 'םיִדַּמַנְו 'ביִבֶס ךיַתומוָחדלע לךְליחְו "דָנְרַא יִנְּביי
 שישְרַתיי :יִדיִפַ ּוללְּכ הָּמַה ביס ךִיַתומוְח-לע לת םֶהיֶטְלׁשי יָה
 :"ךינובזע ּונְתְנ תֶרַפֹועְו ליר לֶזְרַּ קב הי בֶּרַמ ְךַתְרחְס

 ָנְתָני תָׁשֹחְנ יל םֶדֶא שַָפְְּב דַיַלְכְ 'הּמָה שמ לבת א
 :'ָיְובְזע ּונְתָנ יםיִדרְפּו םישְרֶפּו םיִסּוס הָמְרנוּת תיֵּבִמי :יָדַבְרעמ
 יםיִנְבוָהְו וש תוגרק יֶּדַדי תַרֹחְסי םיִּבַר םייא ְּךילְכְר "ןֶדָד נְּביפ

 Cp 27, 3 * 0 תֶבָשיַה א יִּתְבַׁשיַה | => 1 ¢ 63 םִיַה אובמ | = 6 'אָמ
 | 6 8 'אָו | 1 >6 | 4 יו? (4ו ךינב) ָךֶל ודי םיֵמָי (8א155 6 ְךיַנָּב) 7

pro 'J: םיִלְבָג (cfg et 1R 5,32); al ךּולדנ | 5 * 1 קזקפ ךיַת-- | * 36 םיִזָרֲא | 
© 6ST ;םיִנְרּת frt 1 JR | 5 trsp (m cs) in 6; prb [ ‘YY || 6° cod Muga 

 **  | 7'ַאת | % אס* 05 םייִתָּכ  velשמ | * ₪ 41 | << 1 6 6 םיִרָשַאְתְב
add |» prb (m cs) dl | * 1 ךַסְכִמ | 8 * prps ;יִאיִשְנ 6 praem ָךיאיִשְנו | "1 
 יקךזב | << >3 || 53 ְךוָב-  )m 65( 61 | * 3קזפ =*  | gרּוצָמ יַמְכַח; ג1 רָמַצ 'ח ?

cf 6 | ro ** add? m cs dl | * >$ || זז * dub | * add? (cf ro); ְצ61 1? םֶלָיַח | 
5 dl 6 6(%)3 || % ?; 63 (5 םיִדָמ םַנְו) םירַצֹנְו?) םירמשו; קזק םיִרָמגְו( | = 6 
  | 13 * 5'זעְב  alְךנֹוה | < 63 'ּכ || " תסממ 5 לג 63 | 3> * 12 | 406
  + 12% | 5 6ל |  dlשרפו  | * <3 | >> <3 | 14 * <6)%8( sed prb'תֶו 63

 ןדי | ** 6 ּךַּתְרַמֿ; ול ּךךיַתֹרַֹס | = 0 םיִנְבָהְו
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 מרא ּךְֹנְּב 'ךישעמ במ ּךּתְרַחְס יטְרַאיéֿ :רָכְׁשֶא ּוביִשַה
 יץֶרָאְו הָדּוהְייז :ְיְגּבְועְּב ּוֵנתָנ דּכְדכְו תֹומאָרְו ובו 'הָמְקרו
 ּנְתָב ירצָו ןָמָשְו ׁשֵבדּו 'גנפּו 'תיִּנַמ יִטחְּב' ְךיָלְכְר הָמָה לֵאָרְשִ
 ןיִּבְלַח יב ןוָהילְּכ בֶרמ 'ךושעמ בֶלְּבי ךתְרחְס קשיי :בְרעמ
 'תושָע לרב ּוָתְנ יִנבְועְּב לּואְמ ויו ןַביפ :'רַחָצ יָמְַ
 :יהָּבְכְרְל ישָפְחיִדְנְְּב' ךִּתְלַכְר ןָדְד*י י'הָיַה ָךַבְרעִמְּב יהָנְקְו "הק
 םיִדּוּעְו םיִליִאְו םיִרְָּב יִָּרָי יִרחְס" הָמַה רֶדק יִאיִשְנלֶכְו ברע
 םָשב-לָּכ שארֶּב יִּיָלְכְר הָטָה" הָסָעְְו אָבְש יֵלְכְרי י'ִךיְרְַס םָּ
 ילכְר" רעו הֵּנכְו ןרֶחי :ְךָּובְזע ּנְתְג בָהָזו הָרָקְי "'ןבָאדלֶכְבּו
 יַמּלְנִּב םיִללְכַמְּב ךילכְר הָמָה* :ְּדתְלַכְר 'דָמְלִּכ 'רּושא אָבָש
 :'ףךּתְלְבְרַמְּב םיִוְראַו םיִשְבִח םִלָבֲחַּב 'םיִמורְּב יִננַנְבּוי "הָמְקְִו תָלַכְּת
 'ףבְרעמ 'ךיִתורַש ישיר תּינָאיי

 :םיָמִי בְֶּב .דָאְמ יִרְּבְכִתַו יִאְלְמִת
 ְךָתֹא יםיִטָשַה  ךּואְבַה םיִּבַר םִימָּב

 :םימנ בלב ךָרָבְׁש 'םיִדָקַה חור
 ְךיְֵבחְו ְךיֵחְלִמ יּדֹבָרעַמ ְּךנֹובְזְעֶו ףנוהיל

 ְךּתְמַחְלִמ יׁשְנַאלָבְו - ףבְרְעִמ יבְרְעו ךקדב "יקיזחמ
 ךֶכותְּב ירָשא ףלֶהְק"לֶכְבּו בראי
 ְַּתְלּפמ םֹויְּב .םיִמָי בֶלְב ּולְּפי
 :תֹוְשרְגִמ ּוׁשֲעְרי לבה תקע לוק

 16 * | 66155 )5 םדָא, 6 םָרָא | ל קזל 16 6 ְּךֵבָרעַמ | <>6 || 57; קזק5 תקְרַבּו
 W'W cf 28,13; 6+ éx 000066, prpsרD[ || < >6 | 1 6 תסתמ MSS 6 ךָנובְזְע |
 ז7 * 6 יֵנְבֹּו | ל קזקפ תאכָנּוםיֵטָחַּב; pקזמ 1 || < a prpsָנודו; ₪1 | 18 **>6:

fal? dittogr? || 19 °° 6? solןמצו |  prps5 || < 53 ךנוה || 56 ןיי | < < * || add 
 ןויו | ל 1? 6 6 (rפק מ vפ) לזרב לזּואַמ ּונָתָנ זעב (131155 63 לֶּואַמ) |
 5 1 -(prps) תּושע | 5 63 pl | < >6 | ' 6 ּונְתָנ cf 3*6 | 20 **?; 68 ץֶפַח
 (8 'ב בל) ריִעְבְּב | ל >5 | 2ז **1 6 6 ףךיִרָמס ₪ 6 | "ל קזקs ְךִיַרָחְסִמְּב;
 1? ךירחס םַה 6( 213, sed frt hic vel illic dl || 22 * prb dl; prps הָליִוֲח ]

 ל >8 || < >63 | % 68 ןְבָאְו 9 | 23 * ₪1 6 6 הָמַה | °° prbl ףילְכר
gépovrec éuropiav ||שָאְו; 4 6 | < >8; 6 יִדָמּו + | יִדָמדִלְכְו | 24 9% 6 ' 

 ל >6(%) || =< 6 .Ono 6א\6אדס\% cf 3 sed? || § dub; prps (ְךֶתְלְכַר ְךִּתְלַכר םָּב |

 25 °6 turopoi טסט? || ל ?; 6 év ri חג ף06ו, prps 6 A ךּותְךַש ג ְּךֶל תּורָש |
Dp cf Ex 10,13 |םיִטאָשַה | ל 1 ₪  mit MSS1 6 6 'עמְב || 26 *  prb > 

 27 *1? 'מו | * 3 יקְוב | = >658 (6* רשאא) || 5 1 6 ml: MSS 686 לכן |
 < 6A || 28 Var< 'שָרְנִמ 6 068 ;?(goBnericovra) 1? מש.
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 טושמ יִשְפְּת לָּכ םֶתיֵתויְנֲאַמ ּוֹדְריְופ
 :ודמעי ץֶרֶאָה לא םִיַה יִלְבְח לכ םיִחְלַמ
 הָרָמ ּוקֲעְזיְו םלּוקְּ לע ּועיִמָשַהְו 0

 :ּושְלַּפְתִי רַפֲאּב םֶתיֵׁשאָר"לַע פע ּולֲעַיְו

 םיקש רנֲחְי 'אָמְרק *ףילא ּוחירקהויי
 :רָמ דָּפְסִמ ׁשֵפָנירַמְּב ְךילֲא ּוכָבּו

 ְיכְעּונְנֹוקְו הניק 'םָהיִנְּב יִיָלֲא ּואְשְנְו*
 :םָיה ךותְּב "הָמְדְּכ 'רוצְכ יַמ

 יםיּבר םיִמַע תַעָּבְשַה יםיִמָיִמ ּךינּובְזְע תאָצְּב
 :ץֶרֲאיַכְלַמ ּתְרשַעַה 'ִּךִיִבְרַעְמּו 'ףינוה בֶרְּב
 םימדיקמעָמְּב 'םיִמָיַמ יתָרֵּבְׁשִנ "תַע

 :ּולְפְנ ָּךְכּותְּב ָלָהְקלְכ ךבְרעמ
 ףולע ּומְמָׁש םיִיִאָה יִבָשָי ילָב5

 :"םיִנָּפ ּומעְר 'רַעָש ּורָעָש םָהיֵכלַמּו
 תיִיָה תו ףילע וקרש יםיִּמַעַּב םיִרָחְס

 פ - :םקועדדע ףךֶניִאו
 -הָּכ רצ דיִּגְנָל רמָא םֶדָאְֶּבי< :רָמִאָל יֵלֲא הָוהְיְדרַבְד יקיַוי 8

 הֹוהְי ינדַאורָמַא
 יִנָא לא רָמאּתַנ ְךַּבְל ּהָבְג ןעי
 םיִמּי בלב יִּתְבָשַי םיִהְלֶא בשומ
 :םיִהלֲא בֶלָּ בל ןַּתַּתַ לא אלו ם םֶדֶא הָּתַאְו
 :ךּוממע אל 'םּותְס לָּכ" לֵאְנְּרִמ הָּתִא יםֶכָח הגה
 לוח דל ְתיִשע ְּתְנּובְתְבּו ְךְתָמְכְחְּבּ

 :ףיִתּורְציִאְּב ףֶסָבְו בֶהָז שעְּתו
 ךליח תיִּבְרַה ָּךְתָלַכְּ ךְתְמְכָח בר

 פ ּךְיחְּב ְךְבָבל ּהָּבְניַו
 29 6 לע | 30 6 םֶשאר | בז >6(% | *1 6 0 ךילע || * 06 הָח--| * 1ךילע|

prb6 םה יִנְּב;  nonn MSS Eddקאש ;  sic M; 0 carmen32° *1 לע 6 5 || ל  
 806 | = זמ | רוצ יא | %1 61 0) הָמְדַנ | 33 * 6 םָיִמ | * 616 6 | < 687 ךנוה|

cf32)תְרַּ בָשָנ | < 16 6 םִיָּב  Vrsל ] 6 3155  \ prb add | 34 *1 6 Vrs ()ny ® 
cf23,4 | * >3 || = ?; 63 ועמד? 2 וריִמָהְ; כז 1 ּורְוָח  cf Jesּומְלְכִ  °prbl35  
 Jes 29,22 | 6 636 םֶהיֵנְּפ | 36 = 3'עָה ירחס |? םֶהירחס | Cק28,2* 6%
 Ds הָּתַאְו | * 466 | 3*יו?cפםֶכָחָה |? 8 לאָיָנְרִמ | << 6 םיִמְכֲח

 םיִנזבְנ" לָּ | 4 >6 (%) prb 1 (cf 63) ףסָאְתַ
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 הָיהְי יָנדַא רַמֶא הָּכ ןכָל*
 :םיִהלֶא בלָּכ :ְָבָבֶלתֶא ָךּתִּת ןעי
 םווג יִציִרֲע םיִרָז יע איֵבמ יֵנְנַה כָל

 :יְּדֲתְעְפי ּוְלְלִחו ְּךָתָמְכָח 'יִפידלע םֶתובְרַח ּוקיִרַהְו
 :םיִמִי בל לָלֲח יֵתֹומֲמי הָּתַמְו ְךוָדְרֹוי תַחָשל*
 ידנרה ונפל יָנֲא םיִהלֲא רמאת רָמֲאָהַ

 :יּיִללֲחַמ דִיְּב לאלו םֶדֶא הָּתַאְו
 'םיִרזדָיב תימָּת יםיִלְרע יתומלוס

 ילֶא הָנהְירַבְד יִהְיַנ יי ס :הְוהָי נא םֶאְנ יִּתְרּבִד יֶנֲא יִּב
 ייִנדַא רַמָא הָּכ ול ּתְרַמֲאְו רֹוצ למ" לע הָניְק אש םֶדָאְְּבי :גרמאל
 -ןג ןֶדָעָּבג :יפי ללבו הָמְכָח אָלְמ" יתיִנְבָּת 'םתוח הָּתַא הוהְי
 שיִשְרַּת םלֶהָיְו הָדטּפ םֶרֶא יִדְתָכְסִמ הָרְקִ בל ָתייָה םיּהלֶא
 "ב "ִּךיִבְקְנּו יִּדיֵּפִּת תֶבאְלִמ' בֵהָוְו תֶקְרְבּו פב ריִפס הּפְׁשִיְו םהש
 רַהְּב 'ִּיִּתַתְנּו 'ְךַבּופַה חַשַמַמ בּורַּכ *ָּתַא+ :'ּונָנוּכ ךאַרְּבַה םוְיְּב
 הָּתַא םיִמָּת5 :ּתְבלַרְתַה יִׁשֲאיִנְבֲא ְּךֹותְּב ָתיִיָה םיִהלֶא ישר
 יולמ תל בֵרְּבי5 ב הָתְלְוע אַצְמְנדע ּךִאְרְּבַה םּויַמ ְּךיֶכָרְדַּב

 כופה בכ ו םיִהלֲא רה 'ְּלֶלחאְו אַמֲחּתִו סח יות
 יִּדֲתַעְפִ-לע ְּךִתָמְכָח יִּתַתַׁש ְּךיפְְּב ףֶּבְל ּהָבָּג יז :שָאדיִנְבַא ךוּתִמ
 יךינוע בֶרַמיל :ְדָּ 'הוֲאָרל ְךיִּתַתְנ םיִכָלִמ נפל ךיְכְלְׁשִה ץֶרָאלַע
 ָךְתְלָכַא איה ְּךְכֹוּתִמ שָא-אַצּואְו 'דישדקמ ְתָלַלַח ָּךְתָלְכְר לֵנֲעְּב
 וממש םיּמעָּב ְךיֵעְדּוו"לְּכ יפ ארלו יִניִעְל ץֶרָאָהְדלַע רָפָאְל ָךְנָּתֶאְו

 פ = :םָלוע-דע ּףְגיִאְו תיִיָה הלב יל
 אָבּנַהו ןוָיצ"לָא ךיִנָּפ םיש םָדֲאְְּב*י :רֹמאָל יל הָוהְי"רַבְד יהְיַו

 הֹוהְי יינדַא ּרַמָא הָּכ ּתְרַמָאְוי :ָהיֵלֲע
 6 ₪ 6 6 | 7 * >5 || ל 6 (ח\ éri )dé kal )<5 ד6 אטגג., frt dl יפי | * 6 6

mlt MSS Edd 68 An || * sic mlt 1155 )9ף *  || add?אטגגס6 ססט || 8 =  
 (8ַל--)566 1ףיִלְלּוחִמ | ;ס = 3 םיִרָז 'רע דָיְּב ft סזg 501 םיִרָז דָיְּב | ל-ל >8 |

(8s Dn) || © nonn MSS Vrs155 0 םֶתח  nonn6 01 6 6 | 12 * >6% ||?  
 תיִנְבַּתל || 5% >6, 00? | 13: ג Var "Dh || ל-ל 63 éevérAncag ד. OnGaupousg טסט |

crrp ? ut vid <68 || 14 * 6 60 uetd 08 8 א. ד.6ח00ףא06 טסט || § >9 | <  

 א 3 .ef eras cum Ch || ל >8(6) | © 6ג 'ִתָב | ° add 6016 | * prps לַא"יִנְּב
prb 1 6 63 nt | ° 6 rd rapieidואלמ ;  id 16 | 15 <3)69?( | 16 * nonn MSS 

 gov, sim 6 || < 6 א. érpauuariceng | 5 6 א. Arayév 06 || * >6 |17°6 סו600ק

> cf 36 | * 6+- (ךנוע) ינוע ברַמ )cf 18( | * 1115 תֹואְרָל | 18 * mt MSS Edd 
 . 6 6 | 22 % 41 6 6ךשדקמ, קצת ךשרק | 1 לע  SS E44ךנוע || * מוז
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 ּדָכּותְּב יִּתְְַּכַנְו ןודיצ לע יִנְנה
 ס ויה יִּתְשַּדְקִנְו םיִטָּתְׁש 'ּהָב יִתושעב הֶוהְי יֶנֲאיְּכ 'ּועְדָיַו

 יָהיֵתּוצֹוֲחְּב םֶדְו רָב יהָביִּתְחְלָשו"
 ביִבָּפִמ *ָהיִלִע בֶרֲחְּב 'ּהָבּותְּב 7 ילֶלָפִנְו

 ֵאְממ ןוָלס לֶאְרְשַו תיִבָל דוע היְאלְו=י :הָוהי ינאי עו
 "רנד יָנֲא יִּכ ּועדְיְו םָתֹוא םיִטאָשַה 'םֶתְביִכְס לֹּכַמי בֵאָכַמ ץוקְ
 -ןִמ לֵאָרְׂשִי 'תיָּבדתֶאו 'יִצְּבְקְּב הָוהְי "יִנדַא ֹרַמָאזהּכפ ם :הֶוהְי
 -לע ּובָשָיְו םִיּוּגַה יִגיִעָל םָב יִּתְשְָּקנְו 'םֶב ּוצָפְנ רֶׁשֲא םיִמַעָה
 םיִּתָב ּוָנְבּו טבל היל ובָשיו :בקעיל יְִּבעְל יִּתַתְנ רשא םֶתְמְדַא
 םֶתִא םיִטאָשה לכ םיֵׁשָפְׁש יִתושַעַּב חַטְבְל ּובְׁשְו םיִמְרְכ ּועְטְנְו
 ּפ :םֵהיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא יִּכ ּועְדָיְו םתֹביִבְּסִמ
 הָוהְירַבְד הָיָה ׁשֶדָחַל ירָׂשֲע םיִנׁשְּב יִרָשַעְּב יתיִרָשעַה הנְׁשַּבי 29
 ויל אָבָּנַהְו םִיָרצַמ ךלמ הַעְרַפ"לֲ נפ םיִׂש םִלָאַּב :רמאָל לא
 הֹוהְי יינרַא ורמַא"הָכ תְרַמָאְו רַב :הָלָּ םִיָרְצִמ"לעֶו

 :םירצמדדלמ הֵעְרַ ךיִלָע יִנָנה
 יויָרַאָי ךותְּב ץברֶה .לודּגה יםיִנַּתַה

 :יינָיִשַע יגֲא ֶראָו יל רַמֲא רֶׁשֲא
 ךיתילעהְו ךיתשקַשקְּב 'ךיִראָותַנְדיִּתְקּבִדהְ ךיִיָחְלַּב 'םייחח ייֵּתַתָנְו
 :'קָּבְדִת ךיִתשְקֶשקְּב ףיִראְו תֶגְּדְּכ תַאְו ִדיִראְי ךותמ

 'ָךיִראְו תַגְד"לְּכ תֶאְו ִךְתוא הָרְּבְדִמה ְךיִתְׁשטְנּו
 'ץֶבָּקִת אָלְו ףַסֶאַת "אק לּופִּת הָרָשַה יִנָּפדלַע
 :הָלְכָאְל ְּךיִּתַתְנ םִיִמָשַה ףּועְלּו ץֶרֶאָה תָּיַתְל
 הָוהְי יִנֲא יִּכ םִיַרְצִמ יֵבְׁשחלְּכ ועדי

 :לֶאְרְשי תיל הָנָק תֶנַעָשִמ םֶתויַה ןעי

prblc 6 ADD) | % prb 1 c nonn MSS 62 jg | * prb2 * 63 ָךֶּב | *  
jlָךַב שו |? כזפ 1 6 6 ךיִת--  ₪ MSS2 6 ְּךֶב | 23 ** >69ג ; 6* MSS6  | 

by] | <6, prb 41 | > 6 év doi | 1 6* x. yvioy | 24 °° 66 40155 (3(6)6)  
mit MSS 666%( | ל 6 יִּתְצּבְקְו | < ₪+ 81 6 6 || % 1 6  idסמ | ל 46 6 | 25+  

 םָש | | 0ק 29, 1 Gr. dwdekdry || °° 6 pig ד. ןוףע6 | 2 ?Var הלָּכ | 31

 6.6 | * 41 6 6 | << >6 | % 1 6 mlt MSS ןיִנִּתַה || * 3 םירךאי | '1 vel 6 6 םיראי
cf9 ]6 8 ויִת--  vel prb6 6 םיִתיִשָע  cfg || 5 1 vel6 34 6[ 6 ראי  vel pb 

 4 * 6% 'תנ יִנֲאַו 3 | *16 Or 09% םיִחַח א םייַחַח | < 63 ּךֶראָי |
d-d >GPA (? SAG prb add || 5 * <664 || ל Vrs ךראי | * 68 אלן | % 1 6 nonn 

M55 6 רַבְקִת | 61 6 634 ּךְתּויַה 
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 'ַתְּכילָּכ םֶהָל ָּתְעְקְבּו ץורָת ךַּבָךְּב םֶׁשָפְתְּבי
 פ  :םִיָנְתְמילָּכ סָהָל יִּתְדִמִעַהְו רבָשִּת יִלָע םֶנעָשהְבּו

 םֶדא ָּךממ יִּתַרְכַהְו בֶרֶח ךילע איִבַמ יֶנְנַה הּוהְי יֿנֹדֲא רַמָא הָּכ ןכְל*
 הוה יִנָאדיִּכ ּועְרַיַו הֵּבְרָחְו הָמָמְׁשִל ז םִירְצַמ-ץֶרַא הָתְיָהְוי :הָמַהְבּו
 ייראו ְךיֶלֲאי יִנְנֲה בל" :"יִתיִשַע ינַאו יִל רֶאְי "רַמָא ןעי
 "דעו יהָנְנְס לֶּדְגֶמִמ 'הממש "ברח יתובְרְחַל םיִרָצִמ ץֶרָא-תֶא יִּתַתָנְו

 ּהָּבירָבֲעַת אָלי הָמֵהְּב לג םֶרָא לגָר ּהָּבירְבֲעת אָלֹי כ לב
 וָּךותְּב הָמָמַׁש יםִיַרְצִמ ץֶרָאי-תֶא יִּתַתָנְוי :הָנָׁש םיִעָּבְרַא בָשַת אָלְו
 םיִעָּבְרַא 'הָמַמש ןיִיַהְּת תֹובָרֲחַמ םיִרָע ּךותְב ָהיְרַעְו תומָשְב תוָצְרַא
 פ  :תֹוצְרַאָּב םיִתיִרֶזְו םִיּגּב םִיַרצִמדתַא יִתֹצַפַהַו הָנָש

 םְִֹצִמ"תֶא ץכְקַא הָנָׁש םיִעְּבְרַא ץקמ הָנהְי 'ינדא רַמָא הָּכ "כי
 ייֵתֹבְׁשַהו םִיִרְצִמ תּוְבָש-תֶא יִּתְבָשְו< :הָּמָׁש ּוצֹפְנ-רַׁשא םיִמַעָהְְִמ
 :הלּפש הָכְלַמַמ יםַׁש ּויָהְו םָתָרּוְכְמ ץֶרָאלע סורֶתַפ 'ץֶרֶא םָתֹא
 םיִּתְטעָמַהְויוגַה לע דוע :אָשַנְתַתאְלְו הֶלָפָש הָיִהְּת"תּוכְלְמַמַהןִמי
 ריִּכְזַמ הטְבַמְל לֵאָרְׂשִי תיל ל דועד"הַיִהְי אלו :םִיֹונַּב 'תודר יִּתָלְבְל
 פ :הְוהְי יינדַא יִנֲא יִּכ ּועְדָיְו םֵהיֵרֲחַא םֶתֹונְפַּב ןוע

 -רַבֶד הָיָה ׁשֶרֲחַל דָחֲאְּב ןושארּ הָנְׁש עֵבָׁשְו םיִרְׂשֲעְּב יִּהיַו וז
 -תֶא דיִבֲעָה לבֿב-ךלמ רַצאָרְדַכּובְנ םֶאְְּבַי :רמאל יִלֶא הָוהְי
 רֶָכָשְו הָמּורְמ ףַתָּכלֶכְו חֶרְקִמ שאָרִלָּכ רצ-לֶא לוד הרבע ולח
 בלופ פ  :ָהיֶלְע דבָעְרָשַא הָדְבַעַהד לע רפמ וליָחְלּ ול הָיָה
 ץֶרָאדתֶא לבבל רצאָרְדכּובנל ןתנ יִגְנַה הֹוהְי .ינדַא רַמָא הָּכ
 :ּוליֵחְל רֶכָש הָתיֶהְו ָּּנַּב זְֶבּו הֶלְלש ללשו 'הָנמַה אָשְנְ םִיָרְצִמ
 יל ּוׂשֲע רשאי םִיָרְצִמ ץֶרַא-תֶא ול יִּתַתְנ 'ּהָּב דֵבֲערְׁשַא ֹותָלֲעַפ 0
 תיֵבְל ןֶר זק ַחיֵמְצַא אּוהַה םִיַּב“ :הָוהְי יֵנֹדֲא "םָאְנ
 . :הָוהְי יִנָאדיִּכ ּועְדיְו םֶכֹותְּב הָּפ"וֹוחְתַּפ ןַּתֶא לו לֵאָרְׂשִ

 7 * prb 1 6 0 mlt MSS Edd 6/ 6 ף92; א ףּפַכְב 68 םָּפַכְב | * 63 ףַּכ |

proc VIN; 68 41 6 6 | 9 *1 6 689 ףְרֶמַא |" 1  | cf1ָּתְדעֶמַהְו  * 
 םית-- || זס ** 1 6 6 "לע יִלָע ₪ 6 5 ףךאי | * 1 6 638 הָּכְרָחְל || < 69 בֶרָח;
 prb dl 6 693 | %1 6 6 שו ₪ 3 | * prps "ל vel הָנוס ('ןס?) || זז =י כג;
 frt dl | 12 = 6 ּהָצְרַא | bal c 6(%) | 13 * >6(%) 8 | ל 61 6 6 | 14° 0

prb dl | 15 °° <6א"לָא | < >6, ' Eddיתבשוהו | * :ױ5 663 'ָאְּב ; 555  
 prb add || * 6 תזבר | 16 *1 6 טופ ויהי | * ₪1 6 6 | 18 1 לע 6 | 10 5 >6 |

prb dl | ° 66< | 20 * 3 43, 6 (ח\ דטקסצ || °° >6%38, (x), prb addל  
 רַמָא הפ | 2: 69 חַמצת.
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 הפ ּתְרמֲאו אֵבָנַה םאןכי :רֶמֶאל ילָא הָוהְיירַבְד יִהַָוו 0
 las הוהְי ייד רַמָא

 םוי* בֹוָרְקיּכג :םויל ּהָה 'ּוליִליַה
 :*הִיָהְי םִיֹוג "תע ןְנֶע םוי "הנהיל םּי יבירקְו
 ׁשּוכְּב .תֶלָחְלַח הָתְיָהְו םִיֵרְצִמְּב בֶרֶח הָאְבּוי

 :ָהיִתודְסִי ּוסְרַהְנְו 'ּהָנּומֲה חל םִיָרְצִמּב לֵלֲח ילָפְנְּב
 בֶרֶחַּב 'םָּתִא יתיִרְּבַה 'ץֶרָא יִנָבּו 'בּוכְו 'בֶרָעָה "לכו ילו טּופּו שכ5
 יהְוהְי רַמֲא הָכיé ם :ףלפו
 הָּנע ןואּג דָרָיְו םִיַרְצִמ יִכְמְס ולפנו
 :הָוהְי "ינדַא םָאְנ .הֿביולּפי בֶרָחַּב הננס ילְגַממ
 :הָניִיְהִּת תּוָבְרַחְנ םיִרעדוְתְּב ליִרָעְו תוּמְׁשְנ תוצר ךותְּב ומשול
 :ָהיָרְועלַּ 2ורְּבָשנְו םִיַרָצְמְּב שָאיִּתְתַּב הָוהְי יִנָאְדיִּכ ועדי
 יהַטָּב שּוָּכְדתֶא דיִרַחַהְ ייִצָּב ִנָפְלַמ םיִכָאְלַמ ואָצַי אּוהַה םִיַּבפ

 פ :הָאָּב יֹהֵּנַה יִּכ" םִיַרצַמ םוויְּכ םֶהָב הָלֲחְלַח הָּתִיַהְ
 םִיַרְצִמ ןומַהדתֶא יִּתַּבְׁשִהְו הָוהְי יִנדַא רַמָא הכו

 :לֶבְּיִרלְמ רצאָרְדכּובְנ יב
 ץֶרֶאָה תַחְׁשִל םיִאְבּומ  םיונ יִציִרָע "ותא ֹומעְו אוהיו

 :לָלֲח ץֶרֲאָה"יתֶא ּואְלְמּו" .םִיֹצִמ-לע םֶתּובְרַח ּוקיִרַהְ
 'םיִעְרידנְּב ץֶרָאָה-תֶא יִּתְרַכמּו" יהָבָרָח םיִראְי יִּתַתָנויי

 ּהֶאלְמּו ץֶרֶא יּתֹמִׁשַהַו
 יִּתְדַבַאַהְו הוהְי ינדַא רמָאיהּכיג  ם | יּתְרַבִד הָוהְי יִנַא םיִרָזדְִּב
 'םילולְנ

 םִיָרְצַמ"יץֶרָאַמ 'איִׂשְנְו ףֹּנִמ םיִליִלֲא יֵּתַּבְׁשַהְו
 :םיָרְצַמ ץֶרֲאְּב הָאְרִי יִּתַתְנְוי דוע-'הָנְהִי אל"

Cp 30, 2 * 41 6 6 | * <6 | 3 ** 6ג || * ₪ 1 6 68 הוהי< | <65 (8K) 
prb dl | 4 66 0% ל | < | 4 * 6? לַפָנְו | *-* <6%8(, prb dl | 8 

  et trspבול  | > <6 et crrp; prb 1בֶרַעָה  | * 1 6 AEבול ; 6= 4 + בול?
post דגל ₪) * | % <6, prb dl | * ?; prb | יתרה, קז ינבו קזקפ דלָכְו | 1<6| 
 המ[ 6 59 4 turre | * cf29,10 | % 416 6 | 7 *6+הְב | 6 ** >6 4 | ל +

(6MS5S” edo?) 826 (טח6000ד6) םיִצֶא  dl | "lcהירעו | ָף * >6(%)  | 
prt6 668) | 5% 3 הנהו | זז * >609) | ** 6 הָאְלַמּ  velociter | © dl 

b-b 6%הָּבְרֶח | ל-* >65ג (8), 806? | 13 * 6 הכ יִּכ |  var12 *  | | 

 add | * | 6 6 םיִליִא | 5 6 םיִאיִׂשָנּו | < 3 'ָאְּב | 6 ּויָהְי אלו | < >608
add?. 
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 ןעֶצְּב ׁשֵא יִּתַתָנְו .סורְתַפתֶא יִתֹּמִׁשֲהויי
 :אָנְּב םיִטָּפָש יִתיִשָעְו

 :אָנ ןומַהתֶא יִּתַרְכַהְו םִיָרְצַמ זוַעָמ  ןיס-לע יִּתְמַח יִּתְכַפָשְוי
 יִרַצ ףנו' עֶקְּבַהל הָיִהִּת אָנְו 'ןיס חת לּוָח םִיַרְצִמְּב ׁשֵא יִּתַתָנְוַיפ

 :הָנכלַת יִבָשּב 'הָּנהְו ול בֶרחּב תֶסָב"יִפו ןוא' יִרְַביז מ
 םיִרָצְמ "תוטמדתֶא םָׁשייִרְבְׁשְּב םויַה 'ְּךשֶח סָחְנַפַחְתְבּוי

 :הָנְכְלַת יִבָשַּב היִתונְבּו הָנָּסַכְי ןנע 'איה  ּהָזִע ןואָנ ּהָּב-תַּבָשנְו
 פ :הָוהִי יִנָאדיִכ ועדְִו םִיָרְַמְּב םיִטָּפש יִתישעְי

 -רֵבָד הָיָה שֶדֶתִל הָעְבְשְּב ןּוׁשאַרְּב הָנְׁש ּהָרָשַע תַחַאְּב יהיו
 יּתְרַבְש 'םיָרְצִמ"ְלמ הערפ יִעורְז"תֶא םֶרֲאְְבי :רָמאל יִלָא הָוהְ
 שָּפַתְ ּהקזחְל :הָשְבְחל לָּּתַח םושל תואָפְר תַתְל השביל הָגַהְ
 םִיֹרצִמ"דלַמ הֵעְרַפ"ילֲא יִנְנַה הוהְי יִנדַאורָמָאדהְּכ ל ס :בֶרָחְּב
 -תֶא יִּתְלַּפַהְו 'תְרָבׁשִנַה-תֶאְו הָקְזַחַה-תֶאֹ ויָתֹעְרְז-תֶא יִּתְרַבׁשְו
 :תֹוצְרַאְּב םֶתיֵרְזְו םיוגַּב םִיַרְצַמ-תֶא יִתוציִפַהְו :ודיִמ בֶרָחַה
 יִּתְרַבְׁשְוי ודב יִּבְרַחתֶא יִתַתְְו לֵבְּב ךַלֶמ תוערזתֶא יִּתְקּוחְוי
 תוערזתֶא יתקזחהו :רויִנָפל לח תוקַאנ קָאְנְו העְרּפ תֹוערְז"תֶא
 יִּבְרַח יֶּתְתְּב הוהְי יִנָאְדיִּכ ּועְדִיו הָנְלְַּת הָעְרּפ תֹועְרזּו לָבָּב למ

 םיבעמתֶא יָתוציִפהְהי :םָרְצִמ ֶרַא-לָא הָֹוא הָמָנו לבב יב
 פ  :הָוהְי יִנָאדיִּכ ּועְדְיְו תֹוצְרֵאְּב םָתֹוא יִתיִרַזְו םיוּגּב

 -רַבְד הָיָה שֶדְחל דָחֶאְּב יִשיִלָשַּב הָנָש הָרָשָע תַתֹאְּב יִהְיַוי 1
 ונומהלֶאְ םיִרצִמלַמ העז לֶא רָמָא םֶדָאְּב :רֹמאָל יִלֶא הָוהְי

 בלב יזָרֲא רשאי הָגהי :ָלְְנב ָתיִמְּד ימלא
 הָמֹוק הָבְנּו 'לצַמ שָרֶחְו" ףֶגָע הפ
 :ותְרַמִצ הָתְוָה 'םיִתֹבֲע ןיִּו
 ּוהָתַמְמְר םֹוָהְּת ּוהּלְּדִנ םימי

 'הָעְמַמ תֹוָביִבְס לה ָהיָתֹרֲהנ"תֶא
 = 14 680 ץֶרֶא | 15 6 ףנ; ו ןֹומָא אנ | 16 * 0 לּוחָת | * 6 ,EZ 1 ןֵוָס צפו
 :הָנָוְס | << .errp; 6 x טוטאטסמס6ד0ו 00010, prps ָהיִתֹמֹוח ֹּוצְרְפַנְו | דד ** >1

ai yuvaikec || 18 * prb 1 6 Var JW] cf Vrs | 16 GYהנה >3, 6 <.  bןוא | . 

 Nien vel c 3 neg | < 8 א9* Nin, Occ QF ‘ה; >5; 64 איהְו | 21 * 6 תעורז |
bb ? 4 306 61 3 | 24 ™ 63 אלו | < ₪ 61 6 6 | 22 * 1 לע 6 6 |  bo 

 הָלָלׁש לַלָשְו הָּב ווָבּו םִיִרְצְמִלע ּהָתּוא איִבַהְו | 25 1 לע 6 6 | סק 3, 3 **
 prps רּושָאְּת ; ורא 388? | ל-* ()6FA< 41 | < 1 6 6 תּובָע || 4 * 16 6הָכיִלוה |

 Plc 3 ועָטִמ
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 :'הָרְׂשַה 'יצעלָּכ לֶא הָחְלש ָהיֶתלֲעְּת-תֶאְ
 'ויתפעְרס הָניִּבְִתַו" הֶדָשַה יצע לָּכִמ ּותְמְק יאָהְבג "לע

 ;"וָחְלָשְּב םיִּבַר םִיַמִמ "וָתְראָפ 'הָנְכְֶאַּתַו
 םִיִמָשַה ףֹוע"לַּכ ּונְנְק ויָתפַעְסְּבפ

 הֶדָשַה תָיַח לָּכ ּודְלַי ֹויְתֹראּפ תַחַתְו
 :םיִּבַר םִיֹוג לכ יובשי ּולָצְבּ

 יואב נב יףו
 :םיִּבַר םומלֶא .ושְרָש הָיָה
 םיִהְלֲאןנְּב להַמְמַעְדאָל םיִזְרַא

 ויָתֹּפעֶס-לֶא ּומָד אָל םיִשּורּב
 ויָתאֹרְּפַּכ ויָהאְל םינמְרַעְו
 :ויִפָיָּב ויִלֶא הָמְדאל םיִהֹלֲאןגְּב | ץעד לכ

 ןגְּב 'רשא עצי ּוהָאְכְקְיְ ויַתויִלְ בֹרְּב יויתיׂשע הפייפ
 רֶׁשֲא ןעי הָוהְי "יִנדַא רַמָא הָּכ כל ס :םיִהלֲאָה
 :וֶהְבְנְּב ֹובָבְל םֶרוי 'םיתובֲע ןיִּב-לָא ותְרמִצ ןתיו 'הָמקְּ יּתְהַ
 :והיִּתְׁשַרג ועָשְרְּב ול הָשַעְי ושש םיוג 'לֶא דָיְּב 'ּוהָנּתֶאְויי
 תויָאָגד'לָכְבּ םיִרָהָהְילֶא ּוהָשטּיַו םִיוג יִציִרָע םיִרָז ּוהָתְרְי יג
 ולצמ * ּודרינ ץֶרָאָה יקיִפַאלָכְּב יויִתאְרֿפ הָנְרבׁשתַ ויִתּוילָ ּולפב
 -לֶאְ םִיִמָשַה ףועלּכ ּונָּכָשי ותְלַפמ לע :יוהְׁשטיו ץֶרָאְה יִמַעדלָּ
 -לָּכ םֶתְמוקְב יהְּבנוזאל רֶׁשֲא ןעַמליי :הֶדָשה תָיח לכ יָה יָת
 'םֶהיֶלא ּודְמַעִי-אַלְו יםיִּתבַע יב לֶא םָּתְרַמַצתֶא ו ּונָתְידאלְ םיַמְיִצַע

 ךוָתְּב יח ץֶרָא-לֶא תֶָמל ות לכ ים יִתָשלָכ ב
 וָּתְדִר םֹויְּב הוהְי יִנדַא רַמָמהְכ5 פ רוב יִדְרוְיְלֶא םֶדָא יִנָּב

 4° קזפ 'ע dl | ° prps iNT || 5 * [ 6 nonn MSS nna || °° >6%א(%);
“Qn | * <6, prbdl | 6°lcהָניִמְרִתַו 6 4 |  prb dl | > dub, ₪ orig 

nonn MSS Vrs גבָשָי | * ₪ dl 6 8 | 7 * Ben Napht ףייו | * 63 ברב, אז orig 

  41 6 6 |  <8ף ** >8(6) | ל |  6) 55 | 8 16 mit MSS NBDםֶרָּב
 frt add | זס 5 61 6 6 | לו 30 ּהָבָג | 5 ּ ותָמּוקַּב | 51 6 6 תֹובע 6 3 |

mi: 51 'תא) |? * add | rrובבל  frt(אריו?); ? אָנִי:  sol kai elbov6  " 

 Or ליִא | =< ? 6 א. 6ח0(ףס6צ דע 6ח)\6ושע 00ד00, 3 ef 2 (NOY\?) ש

secundum - alum eius et perdet eum (\NשבִּיN\?) | 12°] |לע 6 6 | 6 לכְב 

 |  ; frt irrepsit 6 1וטְמְרִיַו  | * ppsראפ 6 8 | * קזן5 ּודְדיִו 41 ּודְרָחיַו? |

 ( ($2); frt dl>לג ; | 5 dubזס . cf 3ו ראפ (6) דלעְ | 14 * ו 6 6 תֹובֲע = 3
: prb add | ° >6PA, 

51? 
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 ואליו ָהיֶּתורַהנ ענַמָאְו םוהָּתתֶא ֹויָלֲע ייִתָפַּכ יִּתְלבָאַה הָלאש
 למ : : יהָפְלָע ףףילע הָרָשַה יִצֲעדלְכְו ןונָבל לע ירָדְקַאְו םיִּבַר םִיַמ
 ּומַחָניַו רוָב יִדְרוידתֶא הֶלאְש ותא יִדְרוְהְּב 'םיוג יִּתָשַעְרַה ּותְלּפַמ
 :'םימ יִתָש-לָּכ .ןונבל"יבוטו רַחְבִמ ןֶדעיִצֲעלְּכ 'תיִּתְחַּת ץֶרָאְּב
 ךּותְּב ולצב יובש "ער בֶרְחיִלְלַחלֶא הֶלֶאְש ּודְרָי וָּתִא םָּהדַּג יז

 -תֶא יתרה "ןרעְיצעב גבו רבב הכי תי ימאי :יםיּו
 אּוָה בֶרָחדיִלְלַחְתֶא בָּכָשִּת םיִלָרע ךותַּב תיִּתְחִּת ץֶרָאדלֶא ןֶדעדיִצע
 פ זוהי ינדא םָאְנ הנֹומֲה"ִלָכְו הערפ

 שֶרְחל דָחֶאְּב שדֹח רֶשָע-'יִנָשַּב הָנָׁש הָרְׂשֲ ייִּתְשַּב יהוו 2

 םיְצִמדלִמ הָעְרּפלַע הניק אַש נָא :רמאל ילא הָוהִרבְד הָיָה
 יִתיָמְדַנ סווג ריֵּפְכי ריִלָא ָתְרַמֲאְ

 ייִתרֲהְנְּב חנָּתו םיִמָיַּב 'םיִנִּתַּכ הָּתְו
 ס  יםֶתורָהְנ 'שְפְרִתַו ְּךֶלְנרִּג םִיַמ"חַלְדִּת

 | הוהְי "ינדא רַמֲא הָפ
 = יִמְרָחְּב 'ִּלָעָהְו 'םיִּבר םיִמע' 'לָהְקּב יִּתשְרתֶא יִלָע יֵּתְַׂרַפּו
 | ךליִמַא | הָרׂשַה ינְפילע 'ָץֶרָאְב ִּיִּתָשַטְנוי

 :"ץֶרָאָהלְּב תחי ָךִמִמ יִּתְעַּבְׂשַהְו 'םִימְׁשַה ףועלָּכ יִלְעיִתְנַּכשַהְ
 | :"ְּךַתּומָר 'תֹויָאּגַה "יִתאלְמּו םיָרָהֲה-לַע ּךְרָשְּב-תֶא יִּתַתְנו

 | י'ִּדְמַןּואְלִמְי םיקפאו "םיִרָהָהלֶא"''ּךְמִּמָּהתֶפְצ ץֶרָא 'יתיקשהו*
 | םֶהיֵבְְּכ"תֶא יִּתְרדְקַהְו םיִמָש ףֶתָּּבכְב יִתיִסְכְו
 | :וךוא ריִאְי-אְל ַחָרְ נָא עב שֶמש
 | ךילע יםָריִּדְקַא םִיַמְׁשַּב רוא יִרוָאְמלָּכ

érévOngev 6] 9( | 5 <85% | 66* ) ו 15 5% 61 6 6 | ל 65 א. 60א6ז006צ 

dl | > 41 6 6)%( |ּופלע | 16 *= 6 'גה ּושערנ 5 ץֶרָאָה הָשַעְרַנ | * >6, ו  Vrs 

 6-6 id Vrs, sed prb add || 17 * 65 1ערזו? prps ויִרזעְו6) || * קזפ 1 6 6 יִבָשי |
 5 ?errp | 18 55 >6(ש) ; add | ל 6 א0ד00מ0ו kal א0ד0010000מדה ('רוה] הדר) |

Dx 67% dexdry pu. |יִּתשְעְּב | * 8ג155  prb 1 6 13MSS GASסם 32, 1°  
 !ג 8-5 prb crrp; exc? vb םסממ || ל 1 ןינתכ | * : Ro ףיִתֹורֲחְנְּב | 4 Var ס5-|

 Gr. ror. cov | 3 * dlc 66 | ל 616 (®G(X) | =° m cs dl | “1c6 יִתיִלַעַהְו |
dl (mל הדשה | 5 >6; 01 'פ- לֶא | % >65 :;  trsp )m cs) post6 ףךיִתיִטְנּו | ל  * 

 \ 5 | << 689 'אה לכ תיח לכ; ft 1 תו תו הָּיַח"ִלָכ | 5 * 1 ? 6 36 ּואְלְמְנְו |
 * >8(6) | < ?; םספמ MSS (ףיִת- תּומְר 6 ְָּמְּדִמ: 1? תג 16 | 6* 6
 "התקשה | * 6 יִאָה | < 44 ? 6 4ח6 ד. דגףסס טסט = ףתורמ? (1? יתיורה) |

prps₪1 אל, 6( ₪ 6 (טחגמסש | '  * | add3 םירהו 6 'הדלע; ₪  %%. 
cuckorddougw.659 ףְתּובְכְב | 8 * 6  (m cs) prb dl | 7 1? cְךֶמְִּמ 566 . 

 = ה

 ה
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 :הוהְי יָגֹדֲא םָאְנ יּרְצְרַא-לע ךשח יִּתַתְנְו
 רשא 'תֹוצְרא-לַע' םִיונַּב לרב יִאיִבֵהְּב םיֶּבר םיִמַע בל יִּתְסעכַהְו
 יל רעשי םֶהיִכְלַמּו םיִּבַר םיִמַע יל ייתומָשַהו וס ;'םָתְעַדידאל
 םויּב ושפל שיא םיִעָגְרל ּודרֶחְו םֶהיֵנְּפ-לע יִּבְרַח יִפְפּוְעְּב "רעש

 :ףאובְת לָבְּבִַּלמ בָרֲח הָנהָי 'יגדא רַמֲא כ יי ם ְָּתְלפמ |
 םלָּכ םָיג יִצירְע ףָּנומַה ליִּפַא םיִרּוּבִנ יתֹוָבְרַחְּביי

 :ּהָנֹומֲהילְּכ ידמְׁשִנְו םִיַרְצַמ ןואָּג-תֶא ודרשו
 םיִּבַר םִיַמ לעמ ּהּתְמֲהְּב"ילְּכ"תֶא ' יּתְדַבֲאַהְוי

 :'םַחְלְדִת אל" הָמַהְּב תורו דוע םֶדֲאלְגְר םַחָלְדִת אלו

 'ךילוא ןָמָשּכ םֶמורַהְְו םהיִמיִמ 'עיקש דאי
 :הוהְי 'יָנֲֹא םָאְנ

 ּהָאלְּמִמ ץֶרֶא 'הָּמַשְנּו הָמְמְׁש םירָצִמ 'ץֶרֶאדתֶא' יִּתְתְּבי
 :הָיהְי ינאי ּועְְיְו ּהָב יִבָשְוילְּכתֶא יָתּּכַהְּב

 -לַעְוםִיָרְצִמ-לַע ּהָתֹוא 'הָנְנֹוקְת םִיּגַה 'תֹנְּב 'ִהּונְנּקְו "איה הָניקי6
 פ :הְוהַי ינדא םֶאְנ ּהָתֹוא "הָנְנוקֶּת ּהָנֹומֲה"לְּכ

 היהְי"רבָד הָיָה שדֶחל רֶׂשע השמַחְּב 'הָנׁש הָרָע ישב יַהְיְג יד
 ּהָתֹוא" 'ּוהָררוהְו םירְצִמ "ןומה-לע יהָהְנ םֶנָא"ןְּביי :רָמאָל לא
 םֶיֹוג תֹוֹנְבּו

 :רֹוב יִדְרונְ'תֶא | יתיּתְחַּת ץֶרָא-לֶא 'םֶרדא
 :םיִלָרע"תֶא הָבּכְׁשִהְו הָדְר יִתְמֲעָנ ימי

 :יָהיִנֹומֲהלָכְויּהָתֹוא 'ּוכָשְמ יהָנָּתַנ בֶרָחי ּולָּפִי בֶרֶחיִלְלַח ְךּותְּבִפ
 'םיִלרעָה ּובְכָש ָּרְרָי ויָרְזע-תֶא לאש ףותִמ םיָרוּבִג "לא ול-ורְּבַד יי
 8 * 6ל ץראה | 916 6 בש | = 1 6 6 ץֶרָאלֶא | 5 16 6 ָּתְעַדָי [

Dem | rr <2(155 8 || * 41 6 6]זס * 6 ּומָשָהְו? | * >6008 || * >9 || % 6  
 < 12 * 36 בֶרָחְּבא ft orig sol םיִרוְּבְנְּב | * 6 רֵּבְׁשִנ | צב * לכ >3 || * 664 תַסְרַפ

otrwg (>#) toreתסרפ אלו | << >3; קזקפ 6 6 םַסְּפְרת | 14 5 6  )= )cf38  
houxdca || 6 ropevcovrat | “dlc 6 || 15 ** prb dlc 6 |זָא כ?( | * 6 ) 

 ל 16 Vrs הֶּמָשְנְו | < 8 1 6 6 לו | % 6 יִתּורֶנִּב | 16 * א9* אוָה | ל 6
 6ל הָּתנַנוקְו | < 1 6 63 'בו | % 8 הָּפַנ- | 17 * 23155 3 יִּתָשעְּב | * :מ5 6 6

 ושאר | 83 ? + יהנ; 1 ? 6 6 אָבָּנַה | ל ? || < 6 ּהָרְבָשְו?; ft סמק ָּתְרַמָאו
 -! 4טb; קז םרדא 1? םדרא cf( vel 19) ףד- | = 81155 36 (6?) תיִּתְחַּת ₪

(cf 24,21; 33,28) |ןואְגִמ  Ig = crrp; frt orig iy11 6 24155 6 לא |  | ss31, 8  

 20 ** >8; 66ג sol 1תֶא | * 3 'מּו 6 בֵכָׁשְו | < >6 | 5 6A3ג ונומַה ('כו) לָּכ |
 21 * 63 'דיו ץe ּורְּבְדְו || * mז 5 Edd 6 יִליא | < 6+ְּךותְּב.
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 םיִלְלֲח םָכְכ ויָתֹרְבְק ויָתּוביִבְסי הָלָהָקִלְכְו רושא םַׁש== :בָרָח"יִלְלַח
 ּהֶלַהְק יִהְיַו* רוב-יִתְּכְרִיְּב 'חיָתרבק נִּתְנ "רָשָא :"בֶרַחּב םיִלָּפְנַה'
 יתיִּתִח ּונְתְנְרֶָשַא 'ֹבְרֲחַּב םיִלְּפְנ :םיללח םֶלְּ ּהָתְרְבְק תֹוְביִבְס
 םיללח םֶלּכ ּהָתְרְבְק תֹוָביֵבָס ּהָנֹומֲה- לכו םליֵע םַׁשי :םיִּיַח ץֶרֲאְּב
 ּונְתָנ רֶׁשֲא 'ֹתֹויִּתַחַּת ץֶראְדלא ו םילרע ּוְרַי-ִרֶשַא בֶרָחַּב יםיִלפְּנַה
 םיִלָלֲח ךוְתְּבי5 רוב יֵדְרּוי-תֶא םֶתְמְלְכ ּוָאְׂשִיַו םיִיַח ץֶרָאּב םֶתיִּתִח
 -יִלָלַח םיִלְרִע סֶלָּכ ָהֲתֹרְבִק ויָתוביִבְס ּהָנֹומֲהילְבְּב הָל בָּכָשִמ ּונְתְנ
 ירוב יִדְרוְיתֶא םֶתָמְלַכ ּוָאְשיַו םייח ץֶרֲאּב םֶתיִּתִח ןַּתְניִּכ .בֶרַח
 ףויַתוביבס 'ּהָגומַהלָכְ בת ְךֶׁשַמ םָׁשי יות םיִללִח ָךותְּב
 :םייח ץֶרָאְּב יםֶתיִּתַח נְתָנ" בֶרַח ייללחמ םיִלָרֲע םלָּכ יֵהיִתֹורְבְק

 -יִלבְּב לואשדודרי רֶׁשֲא יםיִלְרעַמ 'מיָלְפְ םיִרובְנ"תֶא ְָּּכָשַי אָלְול
 -לע יםָתֹונֹוע יֵהְּתַנ םָהיֵׁשאָר תַחַּת םָתֹובְרַח"תֶא נתי יםָתְמַחְלִמ
 םילרע ָךותְּב הָּתַאְו* :םיּיַח ץֶרֲאְּבי =םיִרוּבג 'תיִּתְחיִּכ םתֹומְצִע
 היִאיׂשְנ"לכְ יַיִבְלִמ םודָא *הָמָשּפ :בֶרֶחיִלְלַחתֶא בּכְׁשִתי ו רבְׁשת
 ּובָּכְׁשִי םיִלְרע תֶא "הָמְה בְרֲח"יִללֲח- תֶא יםָתְרּובְנְב ּרנַּתָנדרֶשַא
 ּודְריְזרָשא :ינדַצדלְכְו ים ןוָפְצ יֵכיִסְנ 'הֶמָשּי :רוב ירְרָתֶאְ
 | יִלְלַחתֶא םילרע ּובּכָשיַו :םישוב םֶתְרּובְּנִמ םֶתיִּתְחְּב יםיללֲח-'תֶא

 -לע םָחָנְו העְרפ הֶאְרִי םָתֹואי :רֹוב יֵדְרּוי-תֶא םֶתָמְלְכ ּואָשיו ברח
 -יִכ3ּ> :הֶוהְי ינדַא םָאְנ לוח" לָכְו הער בְרהוִלְלַח "הָנּומֲה- לָּ
 -יִלְלַח תֶא םילרע ךותְּב בָּכְשְהְו םַײח ץֶרֶאְּב יוָתיִּתַחתֶא ייִּתְתְנ
 ס  :הָוהָי יִנדַא םָאְנ הנּומַהלְכְ הערפ ברח

cfv23 | 23 * 6 66 |22 *= >6 (] 6 3 ּהָתָרְבִק תֹוביִבְס) | ל >6; 1 'ָפנ  
dittogr = 22; dl | 116 524) 'רע דרו? | <<  el cfן ? םיִלָרֲע ּורָּבְקְנ  > 

9MSS 56 cf 6 nnn || 25 *° <6 = 24 vel 26;66ג םֶתיִּפִח | 24 * 1'פנ | *  
 dittogr ו b-b add ? 60 ּונָּתְנ 3 ּובָשְתַנ | 26 * 63 'תֶו | ל 69 םֶָנ-- | 68
 תוביבס | 1c 63 ּהָתְרַבִק | * pb 1 יֵלְלַח | 6 רֶׁשֲא | < Q0r 36 תיתח |
 27 == 6 ;WI אלו >3 | * זס 1 םיִלָּפְנ cf Gn 64 | © 1 6 66ג םֶלּועַמ |
 % GA הָמָחְלִמ (69%) || * 1 םֶתָנִצ, 5+ 'תונצ praeced) הָניִיְהִּפַע | 1 םֶתיִּתָח | 3
 םֶתְרּובְגְב frt 1 | rh GRA םֶהייַחְּב | 28 = dl 6 GA(X) (prps רָבְקִת) | 291
 6 6 םַש | ל al ft 6 6; 369 'מו | < 3 ובׁשְחָנ cf 25; 6 ּונְתָנ | % 6 ּהָת-;7

  | 30 “lc6ny | * <6%3, prbתֶא  | > <5 | * m: 5 68(םֶת--?) ּהָתְרּובְקַּב =
dl | > nonn MSS 36 ,םיָנ-- 61 0; 6 רָשַא ינרסו |> | * 8 בֶרָח יֵללַח Var? 

 |  0 paventes | * <60%( prb add(ףדדמ06שז6) םיִּתַח  | 1 prps 6 5םיִלְרַע

 גז * 6 םָנ-- | ** >6(%), prb add || 32 * קזע 1 ןַתָנ ₪6[ 6 | ל 1 6 א ותיִּפִח
 0 יִתיתח.
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 ְךֶמַעדינְבילָא רד םדֶאְּבי :רֹמאָל יֵלֲא הָוהְי-רַבְד יִהיַוי 8
 שיא ץֶרֶאָהְםַע יּוחָקָלְו בֶרָח היל איִבֲאיכ ץֶרֶא ם םֶהילא תְרמְאו
 -לע הֵאַּב בֶרֶחַהְתֶא האָר :הפצל םֵהְל ותא ּוָנְתָנְו 'םֶהיִצְקִמ דָחֶא

 לוקחתַא עמשה עַמְשְוי :םָעָה"תֶא ריִהְזַהְו רָפּושּב עֶקְתְו ץֶרֶאָה
 יתַאפ :הָיָהְי ושארֶּב ֹומָּ ּוהָחָּפִּתַו בֶרֶח אובֶּתַו רֶהָזְנ אָלְו רֶפושַה
 :טֶלַמ ושפַנ 'רָהֶזִנ אּוהְו הָיָה וָּב מד רה אלו עַמֶש רֶפושַה לוק
 -אל םעֶהְו רֶפושַּ עֶקְת"אָלְ הָאְּב בֶרָחַהתֶא הָאְרִייִּכ הָפַצַהְו

 ימה חל 'ונֹועּב אה" שפג םֶהְמ חקת יבְרָח אוָבְתו רה
 לֶאָרְשִי תיֵבְלְךיִּתַתְנ הָֹצ םָרָאְןָב הָּתִאְ" פ ׁשְרדֲא הָפֹצַה"דיִמ
 תֹומ יעָשְר עָׁשְרָל יָרְמֲאְּבי :ייֵנָמִמ םָתֹא ּתְרהְזהְו" רֶבָּד יִּפִמ ַתְעַמׁשְו
 וָמְָו תּומי נֹוֲעַּב 'עָשְר אּוַה ּוכְרּדִמ עָשְר ריִהֶזַהְל תְרַּבַ אָלְו תּומְּת
 -אלְו יהָנַמִמ בּושָל *ּוּכְרּדִמ עַשְר ָּתְרַהְזַהיּכ הָּתַאְופ :שקבא ּךְדימ
 ס :תְלַצַה ּךשפנ הָּתַאְו תּומָי וָנוַעְּב אּוָה "וָּפְרּדַמ בש
 "ייּכ "רמאל םֶּתְרַמַא .ןַּ לארי תיֵּב- לא רֹמָא םֶדָאְְוְב הָּתַאְוס
 רֹמֲא יי :הָיְחָנ 'ּךיִאְו םיִקַמְנ ּונחנַא םֶבּו ּניֵלְע ּוניִתאטחְו ּוניֵעְׁשְפ

 -םַא יִכ עְׁשְרָה תמְּב ץּפְחָאמַא הֹוהְי ייד וםָאניֵנֲאיַח םֶהיֵלא
 ּותּומְת הָמָלו םיִעְרָה םֶכיִכְרּדמ ובּוש ּובּוׁש הָיָחְו "ָּכְרּדִמ עָשְר בּושְּ
 תק ְךְטעיַנְּבלָא רֲַא יםְנֲאְְב הָתַאְי <  ס | לָאְרְשַי תיִּב
 םויּב יהב לָשָּבִיאְל 'ֵעְׁשְרָה תעשרו" ועָשַּפ םויּבּונָליֵצַת אל קיצה
 יִרָמאָב :"ותאטח םְּבי יהב 'תויחל לבו אלי קידצו ֹועְׁשְרַמ ובּוש
 :ּותְקְַצלָּכ לוע הֶׂשֲעְו וַתְקְרִצלַע 'חטבה אּוהְו *היחי היָחי קידמל
 תּומ עשר יִרָמָאְבּוי+ :תּומָי וב הֶׂשֲע-רְׁשַא לוב ןְרכְּנִת אָל

 'עָשְר ביִשָי לחי :הָקְדְעּו טַּפְׁשִמ הֵׂשֲעְו ותאָטַחְמ בָשְו תּומְת
 יאל הָנְחָי ונְח לע תֹוִׂשֲע יִתְלַבְל ךלֶה םייחה "תּוקְחְּב םלַשְי יהָלוג
 . 33, 2 *16 6 חקָלְו |? 63 םֶהַמ | 4 1 6 6 ָחַה | 5 * 6A praem כ (>9) |

aia 6A + a>ןריִהְזַה | 6 516 6 'ָחַה | ל-ל 6 (הָח--) ּהָנועַּב איָה | < 65 16 " 
sed cf 3,17 | 8 3 61 6 65 6] 3,18 |3,17--19 | ל ** >6(%)  cf5) | 7--9  = 

 516 6 ְָךֶה | 9 * >5 | * 3 ופךּדמ || < >3 | זס *>8 || ל >6 || < 5 ףיִא | זז * 1
 c6 | ל 650 - ד rovnpéc || 5 <6)%( || 12 ** <6)%( || * 3 שר[
 55 6 אשאשסְמ 00ד6צ cf 9 | % prps קיִּדַצַה תקְדַצְו | < >5 || ' 8 הָיְחִי 6
 טש0ףטסו || < >63 || ** <6)%( | 13 °° >65; 16 93%*6ג 6 ast) nnn 'ח |

 55 6 'ב אוה 3 תטבו | * +0 ויָתקְדִצ; א3 ותקדצ | 5 16 6ג'עְּב | * >8 |
'Q1 | * nonn41 6 8 (6%%) || < 689 'ְגַו | % 3  * | plur | 15 * 689 MI14 5  

 MSS Vrs אלו
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 הָקָדְּו טָּתְׁשִמ יול הָנְרַכְזַת אל יאָמְח רֶׁשֲא יוְתאטַחלּכי< :תּומ
 'הָּמַהְו יינֹדא רה ןֵכּתְי אל ךֶמע יגְּב ּורְמָאְויז :הָיִחְי יְח הָשְע
 :םָהְּב תַמּו לוע הֶׂשֲעְו ֹוָתָקְדְצִמ קיִצ"בּׁשְּבי :ןֵבּתוזאְל םכְרּ
 :הֶיָחְי 'אּוה יםֲהיִלֲע הָקָדצּו טּפְׁשִמ הָׂשֲעְו ותְעָשְרִמ עָשְר בּושְבּוי
 תיּב סֶכְתֶא טיָּפָשָא ויָכָרְִּכ ׁשיִא נא רה ןֵכְּתִי אל יםָּתְרַמַאופ
 ּפ :לֵאָרְׂשִי

 דאָּב ּונֲתּולְנְל שֶדֹחַל הֵׁשְמֲחַּב יֵרְׂשעְּב הָנְׁש הֵרְׂשֲע יֵּתַׁשִּב יִהְיַו יי
 יול הָתְיָה ּהָוהְידדְיְו> :ריִעָה הָתְּכִה רמאל םֶלָשּוריִמ טיִלָּפַה יִָא
 חַתּפיו רֶקְּבַּב יל אוב "דע יִפדתֶא חַּתְפִיַו יטיִלפַה אוב נפל בֶרָעְּב

 םֶָאְְב :רמאל ילֶא הָוהיְזרְבְד יו: 5 :רֹועיּתמֲַאָג אלו
 הָיָה דָחֶא "רמאל םיִרָמִא לֵאָרְׂשִי תַמְדַאְדלַע יהָלֲאָה תובְרָחַה יבש"
 : יהׁשְרֹומְל ץֶרֲאָה הָנְּתְנ נלי םיֵּבַר ּונָחנֲאַו ץֶרָאָה"תֶא שרי םֶהָרְבֲא

 ולכאת ו 'םַָּה"לַע הוהְי ינרַא ו רמַא-יה וכ םָהְלַא רֹמָא כָל ס
 םָּתְדַמע*6 :ׁשְרית ץֶרֲאָהְו .וכפְׁשת םֶרְו םֶכיִלּולְג- לֶא ּואָשִּת 'םֶכְניִעְו
 ץֵרָאָהְו םָתאַּמְט ּוהָעַר 'תְׁשֲאתֶא ׁשיִאְו הָבֲעּוּת :ןַתישע םֶכְּבְרַחְ" לע
 -םִא יִנָאדיַח ּהָוהְי ינדא רַמָאדהֶב הלא רמאת-הכז ס תוׁשְריִּת
 יויָּתַתְנ היחל הָּדָשַה יֵנְּפ" לע רְׁשֲאו ּולפי בֶרֲחַּב יתֹובְרֲחַּב רשא אל

 ץֶרֶאָהתֶא יִּתַתְגְְי :ּותּוִמָי רבב תרְעַמּו תרצִּמּב רשפְ לְכָל
 :רבוע ןיאמ לֶאְרְשְ ירָה ּומְמַׁשְו הנע ןואְג תַּבְׁשִנְו הָמְׁשָמּו הָמְמְש
 ילָּכ לע הָּמְׁשְמּו הָמְמַׁש ץֶרַאָה"תֶא יִּתַתְּב הָיהְי יִנֲאיִכ ועדי
 יםיִרְּבְַּנַה מע יַנְּב םרֶאְְןַב הָּתַאְוו>ס סם  :ׂשְערׁשא םֶתבַעות
 דתֶא ׁשיִא 'דַחֶאדתֶא דַח=ירְְּו םיִּתְּבַה יֵחְתַפְבּו תוריקה לא א ּךּב
 :הָוהְי תֶאַמ אָצויַה ירָבְּדַה הָמי ועָמשְו "אנדּואַב רמאל ֹויָחֶא
 ךיִרָבְדדתֶא ועמשו ייֵמע לנפל ּובשיו יםֶעדאּובֲמַּכי ָךיִלַא ּואֹובְיְוי

 16 * 1 c 0 ויִתאטַח, א ֹותאַּטַח | * 111155 ג הָׂשֲע | < 2609 | 7 * 5
 הוהי 6( 6 || * 1 ? הֵּנֲהְו | 18 6* וב cf 3 | זס * 68ג םֶחְּב | * >30 | 20 * 6
 'א רֶׁשֲא תאזְו | * א155 הוהי 8 | ar 1 6 8155 "יתשעב | 22 *1 6 6
 יֵלֲע < 6 ואוב 6% + יֵלֲא || < >6 || % prps (ואוב) "תע || 24 * זמ 61 6 6 |°<6)%(

 3; קזל 61 | << 3 ּהָתא שריִנ (אלַה) אל | 25 * 'גו הכ (25) טפףט6 36 םהלא
 )27( >65 || * prps םיִרָהָה cf 186 || 5 ca 80MSS Edd םֶכיִניִע | % 3 ּותַשְּת |
 26 * 1 6 18155 םֶת-- | * שא >6*א | 27 * 9 'ָחֶּב | * 6 000 טוד ₪1
 < 1 6 Vaז? 630 הָלְכְֶל | 28 >6*ג (6*%?) | 30 * קזקצ 'ִּבְדַנ 1 ? 'ָבְדַנ םֶּנַה|

prb6 6)%( | % אנ >6 | © <6 )3( | 31 °° ?;  yee dl1 639 ּורָּבְדְו cל . 
Pal c 68S.במכ >8 | ' dl; 



 םָּבִל 'םֲעְצִב ייֵרֲחַא "םיִשע הָמַה" םֶהיִפְּב 'םיִבְנֲעיִּכ ושַעָי אָל םָתֹואְ
 -תֶא ועמְשו ןגַנ בָטִמּו לוק הָפְו 'םיִבְנִע יריב םֶהְל יֵּדְנָהְו> :יִלה
 הָיָה איִבְנ יּכ ּועְרְיְו הֶאְב הֵּנִה הָאֹבְבּו :םָתֹוא םִניֵא םישעו ךיִרָבִּ

 פ  :םֶכֹותְב

 לֶאָרְׂשִי יעורדלע אַבִָּה םֶדָאְְְּב :רמאל יִלַא הָוהְירַבְד יִהַוי34 =
 לֵאְרְׂשִי יער יוָה הָּוהְי יֵנֹדֲאורַמָא-הְּכ םיִעֹרָל 'םַהיִלַא ּתְרַמִאְו אָבְּנַה
 'בלחה - תֶאיג :םיִעֹרָה ּועְרִי ןאצה אולה םָתֹוא םיִעֹר 'ּויָה רשאי
 -תֶא+ ּועְרְת אָל "ןאֹצַה ּוחַּבְזִת הָאיִרְּבַה" ובל רָמָּצַהתֶאְו ולכאת
 םָּתְׁשַבֲח אֶל תֶרבָשּגל םִתאָּפְרְאל הלּוחה-תֶאְו םֶּתְקּזַח אל *תולָחַנַה

 םֶתיִדְר 'הָקזְחְבּו םָּתְׁשִקִב אל תֶדָבאָה"תֶאְו םָתֹבֵׁשֲה אָל תַחִּגַהתֶאְ
 תיַח"לְבְל הָלְכֶמְל הֶנִיִיְהִתַו הער יִלְּבִמ "הָניֶצּופְּתַו ְָּרפְבּו םָתאי
 המר הָעְבָּגד לכ לעו םיִרָהָהלְכַּב ינאצ יוגשו :'הָניִצּופְּתַו הֶרָשה
 ןכלז ס | וׁשְקְמ ןיִאָוׁשֶרֹח ןיִאְ ינאצ ּוצָפָנ ץֶראָה יִגָפדלָּכ לע
 ןעָי אָלםֲא הוהְי יָנֹרֲאוםֲאְנ ינָאיַח* :הָוהְ רבְּרדתֶא ּועְמְׁש םיִעֹר
 הער ןיִאַמ הֶרָשַה תָיַח- לכל הלְֲאָל ינאצ ּהָניִיְהּתַ זמלוינאצ-תויה
 :ּועְר אָל ינאצ-תָאְו םֶתּוא םיִעֹרָה ּוֲעְריַו ינאצזתֶא יער ושרדדאלו

 יִנָנֶה הֹוהְי יִנדַא רַמְמדהְּכיפ ּיהְוהְידרַבְּב ּועָמָש םיִעְרָה ךכלפ
 -אָלְו' ףאצ 'תוערמ םיִּתַּבְׁשִהְו םֶדַיִמ יִנאצדתֶא יִּתְשַרֶדו םיִעְרַה"ילֶא
 יםֶהְ ןנְהְתיאלְ םֶהיֵפַמ יִנאצ יִתְלַצַהְ םתוא םיִעֹרָה דוע ּועְרִי
 -תֶא יִּתְׁשַרָדְו יִנֲאדיִנְנַה הָוהְי 'ינרא רַמֲא הָּכ כי פ :הָלְבָאְ
 ונאצדְּךותב דָתויָה םויָּב' ורְדָע *הָער תַרְקְבְּכ'י> :'םיִּתְרְקְבּו ינאצ
 רֶׁשֲא תמוקמַהדלָּכַמ םהְתֶא יִתְלַצַהְו ינאצדתא רבא ןַּ 'תושרפנ
 ךמ םיִּתְצּבְקְו םיִמַעָהְְוִמ םיִתְאַצוהְוי .:לפרעו ןְנע םִיְּב םָש ּוצְפִ

 םיִקיִפַאְּב לֵאָרְשִ ירא םיִתיִעְרּ םָתְמְראלֶא םיִתְואיִבַהְו תוצְרַאָה

 בז < 1 c 68 םִיָבָוְכ (6 בֶזְכ) | < a1 6 63 | * 1 6 630 'חא| | 6 םיִצְקָש
 3 תצעמ | < dl 6 6 (dittogr?) | 32 * 669 תה( | ° prps רֶׁשכ ₪1 | © 6
 םיִבְנע | ספ 34, 2 * 466 | ל 6ג ּועריה | 3 * 6+ 800 | ל 69 בֶלְמָה
 ins "תֶאְו 630 || © nonn MSS 8 'צָהְו ; | prb 6 664 יִנאצדתַאְו | 4 * 1 6 8

 הָלְחַנַה | * 1 < 6 הָקָוַחְבו | << 616 6 | 5 * ins 6 9 ינאצ | * 61 6 3 |
 6 5:16 3 ;WI 6 'צּופְתו ,cfs 600 + שינ | * ₪ 6| 6 65 | < ₪ 6 6[
 8 | 6 663 םיִערֶה | g == prb dl 6 66°( | דס *1 לע 6 6 | ל 30+ דזע |
 1c 68 יִנאצ | 4 - | <* 63 + דוע | זז * >5 | ל >6% || * 6 םיִּתְדְקַפּו? ||
 זג *5 ₪ | הָעֹרָה רֶקְבְּכ | ** 4טמ; 1? 6 8 הָרָעְס םויִּב; קזקפ תֹויְהַּב תּוּוַה םּויִּב

 פנ ונאצ | 2 ל 6.



 802 לאקזחי 31—34,14

 -םוָרְמ ייֵרָהְבּו םֶתִא הָעְרֶא בּוט-הַעְרַמְּבי :ץֶראָה יֵבְׁשֹומ לָכְבּו
 הָניֵעְרְּת ןמש 'הָעְרַמּו בוט הָונְּב הָנֶצַּבְרִת םש םֶהְוְנ הָיְהְי לֶאְרְשי
 :הָוהְי ינדא םָאָנ םֵציִּבְרַא ינו ינאצ הָעְרֶא ינאי :לֶאְרְשי ירֲה"לֲא

 :טַּפְׁשִמְב :הָגעְרֶ דיש הָקוחַה- תֶאְו יהְנַמׁשַהתאְי קּוַחַא .הלוחה
 םיִליִאְל השל הֶׂשְ"ויִּב טפש ינְנַה הָוהְי ינדא רַמָא הָּכ ייִנאצ הָנָּתַאְיוז
 ּוסְמְרִּת םֶכיִעְרִמ רָתיְו ּועְרַּת בוטה הַעְרּמַה יםָּכִמ טעֶמַה 5 :םידּותעלו
 :ןּושּפְרִ םֶכיִלְַרְּב םיִיְתּונַה תֵאְו ּותָשִּת םִיַמ-עַקְׁשִמּו םֶכיִלְגרּב
 ס :הָניִּתָשִּת םכיִלְנַר שפרמו הָניֵעְרְּת םכילגר סַמְרְמ יִנֲאצְוופ
 הֵׂשדויִּב יִתְמפְׁשְו יִנָאדיִנְנַה יםָהיִלַ הָוהְי יִנדַא רַמָא הְּכ ליי
 ִחְנַנְּת םֶכיִנְרְקְבּו ּופדְהֶּת ףַתְכְבּו דַצָּב ןעי*י :הֶזְר הֶׂש ןיִבּו יהָּיְרְב
 יִתְעָשוהְוי :יהָצּוִחַה-לֶא הֶנֶתּוא םֶתוציִפַה רֶׁשֲא דע תֹולֲחנַה-לְכי
 יִתֹמיקֲהו 3 :יהשל הָש ןיִּב יִּתְטַפָׁשְו זבל דוע הָניֵהְתדאלְ יִנאַצֶל
 יםֶּתא הָעְרִי אּוָה דיִוָד יָּבַע תֶא ןַהְתֶא הָעָרְו דָחֶא הער םָּתיִַ
 יִדבַעְו" םיהלאל םָהְ היִהֶא הָוהְי יִנֲאְו 4 :הערל יהל הָיְהְיאּוהְו
 םולש תיִרְּב מָה יִּתַרָכְו :ייּתְרבּד הָוהְי ינאי םֶכֹותְב איִׂשָ "לוד
 :יםיִרוֲעיַּב ונָשיו 'חמבל י רָּבְדַמַב ּוָבְׁשְיְו ץֶרָאָהְְִמ הָעְרדהְיַח יִתַּבְשַהְ

 ותְעְּב םָשָּגַה יּתְדרוְהְו 'הָבְּב יָתעְבִג תוביִבְסּו םֶתוא יִתתְגְו
 ּהָלּובי ןֶתִּת ץֵרָאָהְו ּויְרפ"תֶא הֶדָשַה ץע ןתָנְ=ז :ּיָהְי הָכְרְב ימְׁשנ
 םֶלָע תוטמחתֶא יִרְבָשְּב הוהְי יִנָאדיּכ וערי חטבל םֶתָמְרַאדלע ּיָהְו
 ץֶראָה תּיַחְו םיוגל ד דוע יָהְיהאלְו> :םֶהְּב םיִדָבְעָה דִיִמ םיִּתְלַצַהְ

 םשל עמ םֶהָל יתמְקהְו * :דיִרחמ ןיאְו חבל וכשִיְו ֶלְכאִַת אל
 ועְְיַויי :םִיּגַה תַמַלְּכ דועּוָאְשְידאָלְו ץֶרָאְּב בער יֵפְסַא דוע ּויָהְידאלְו
 :הוהְי 'ינדא םָאְג לֵאְָׂשִי תב "מע הָּמַהְו ֶּאַהיַהְלֶא הָוהְ ינאי
 ס:הוהְי ינדא םָאְג ֶכיִהָלֶא "יִגַא םָתַא 'םֶדֶא יִתיעְרִמ ןאצ ינאצ 'ןתאויי
 14 * 2155 6 < 6 רַהְבּו | ל 6ע 'ִמְבּו 1 || < 1 לע 6 6 | 16 ** 016 6(%) |

 ןאַה ןַּתַאְו | 18 5 + םיִעֹרָה;  | 17 = GA'רא]  || > 1 6 Vrsרמָשֶא 634 6 |] 5
 | הָאירְב | 21 יי 6 םתוציפה הָלֲחַנַה-לכו  | 20 * 61 6 6 | * 1 c nonn MSSיִּכ + 66
22 $+ inter arieten et arietem cf 17 | 23 ~°>6(<), prb add | b [ 6 mlt MSS 

pr add | * 16 0 mltםֶהָל | 24 == 6 501 דודו || ** >8 | 25 * 6 דודל | * >6,  
 (Fi MSS Edd םיִרֲעיּ K םירועיב | 26 == crrp; prps (cf Vrs) 1תָעּב םיִביִבְר םֶהָלֵ) |
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 רהדלע ְךיָנְפ םיִׂש םֶָא"ָּבי :רֹמאָל יִלֶא הָוהְי-רַבְד יִהְיַני 5
 הָוהְי "יִנדַא רַמָא הָּפ ל ְּתְרַמָאְוג :ויָלֲע אָבְּנַהְו ריעָש

 ךילע יִדָי יִתיִטְנְו ריִעָשדרַה 'ִּיִלֶא יֵנְנַה
 םיִשֶא הָּבְרָח יִרֲעּ :'הֶמְשמּו הָמְמְש ְּךיִּתַתְנּו
 :הָוהְי יִנָאְדיִּכ ָּתְעְדַיְו הָיָהִת הָמַמׁש הָּתַאְו

 בֶרָח יידע לַארׂשוײינְבזתא ירגתו םלּוע תביִא לל תויָה עי

 םרל"יי הוהָי יד םאָנ ינאי ןכל* :ץק ןןע תעְּב 'םֶיִא תב
 :ךפָּדְרִו םֶדְו 'ִתאָנָש םדי אָל"םִא יִּדפּדְרי םֶדְו ךְשַעֶא
 :"בשְו רבע ּוגָמַמ יתְְכַהְו יהָמְמְׁשּו יהממשל ריִעָש רֶה-תֶא יִּתַתָנְו
 -ילָלֲח ףיקיפאזלכו ךיִתואיגו ךיִתועְבִּ 'ויללֲח יױיָרָה-תֶאי יִתאָלַמּו

 :םֶהָב ילו בר
 הָנְבְשיִת אל ְּףירְעְו ךְנּתֶא םֶלוע "תמש

 :הָוהְי יִנֲא"יִכ םָּתְעַדו
 הָנֵֵיְהִת יל תוָצְראָה 'יִּתְשתֶאְו = םִיּגַה יִנָש-יִתֶא ְךְרֶמֲא ןעַייפ
 יִתיִׂשְעְו ּהָוהְי יינדַא םֶאְנ ינאי ןֵכָליי הָיָה םֵׁש הוה "הונשו
 *םב יִּתְעַדּונְו 'םָּב ְיָתֲאְנְׂשִמ הָתיִשָע רֶׁשֲא תֲאנקכּוי יִדּפֲאַּב

 ְיִתוצֲאָנ" לְּ"תֶאויִּתְעַמְׁש הָוהְי יא יִּכ ָתְעְְַויי ְַמְּפְׁשִא רֶׁשֲא
 ָתְרָמֲא רֶׁשֲא

 :הָלְכֶאְ ָנְּתִנ ּנְל 'הָמֲמְׁש וירָמאַל לֵאָרְׂשִי ירָה"ֹלֲ
 :יִּתְעַמׁש יִנָא 'םֶביִרְבִּד יֵלֲע םֶּתְרַתְעַהְו  'םֶכיִפְּב יִלָע יוליִּרְנַּתויפ

 -השעֶא להממש ץֶרֲאָה"לְּכ ֹמְׂשִּכי הָוהְי "ינדַא רַמֲא הָכ< ם
 'ךְלדהשעא ןַּב הָמָמְש-רֶשַא לע לאְרשוזתיּב תלחנל ףתחְמָשְּב'5 יָד
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 804 לאקזחי 13—36,1

 יָּלְּכ 'םיִחֶאדלְכְו" ריעשדרה הָיְהִת הָמָמְׁש
 ס :הָוהְי יָנֲאיּכ 'ּועְדָיְו

 לֵאָרְׂשִי ייֵרָה ּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי יֵרָהילֲא אָבָּנַה םנֲאְדְְב הָּתַאְווי 6
 םכילֲע ביואָה רַמָא ןעָי הֹוהְי ןָנֹדֲא רַמָא הָּכי :הָוהְיהרַבְּד ּועָמש
 הּכ תרמאְו אֵבָּנַה כ :ּונָל הָתְיָה הֶשרומל םלוע תומָבּו חַאָה
 םַכְתּויַהל ביִבָּסִמ 'םֶכְתֶא ףאָשו תומש' עבו ןעי הָוהְי ינדא רַמָא
 ס :םָעתַּבְְו ןושל תפׂש-לע ּולעּתו םייגה תיִרָאשל הָׁשְרֹומ

 הָוהָ נַֹא ראדה .הָוהְי "ינדאזרבד עמ לֶאְרְִ יִרָה כָל
 םיִרָעְלְו תומְמְשַה תָבָרָחָל תויִאּגלְו יםיִקיִפֲאָל תועָבְּנַלְו םיִרהַל
 פ :ביִבָּסִמ רָשַא םִיֹוּגַה תיִרֲאְׁשִל גַעַלְלּו 'זִבְל יָה רֶׁשֲא תֹובְזעַגַה
 תיִרֲאַׁש- לע יִּתְרַּבד יִתֲאְנַק ׁשֵֹאְּב אלמא ּהָוהְי יינֹדֲא רמָא-הּכ ןכְל
 תַחְמְשְּב הֶשרומל םֶהָלּו יִצְרַא דתֶאדּונִתִנ רֶׁשֲא אל םָֹרֲא-לעְו םִיּוּנַה
 -לע אָבְּנַה ומלפ ס "זבל ּהָשרְגַמ ןעמל' שָפָ טָאָשַּב 'בָבְללְּ
 ורַמָא-הֹּכ תֹויָאַנלְ יםיִקיִפַאְ תֹועְבּנל םיִרָהָל ָּתְרמֲאְו לֵאָרְׁשִ תַמְדַא

 :םֶתאָשְנ םִיוּג תַמְלְּכ ןעי יִּתְרַּבְּד יִתָמֲחֹבּו יתֲאְנַקְב יִנָגַה הֹוהְי 'ינדא
 לאָלְדםַא' יִדָידתֶא יִתאָשְנ יִנָא יהֹוהְי ינֲֹא רמָא הָּכי ןכָל ם

 לַארׂשִ יֵרָה םָּתַאְול :ואָשו םֶתְמְלְב הָמַה ביִבָּסִמ םֶכָל רֶׁשֲא םיוגה
 ייפ :אוָבְל וברק יּכ ילארָשי יִמַעְל ואשת םֶכְיְרֶפּו "נתת יםָבְּפְנַע

 יִתיִּבְרַהְו יי :םָּתְעַרְזִנְו םָּתַדַבֲענְו יםכיִלֲא יִתיִנפֹ םֶכיִלַא" ייִנְנַה
 :הָניִנָבִּת תוָבְרַחַהְו םיִרַעַה ּובָשְנְ הל לֶאְרְשי תיִּב"לָּ םֶדא םָכילֲע
 םָכְתֶא יִּתְבָשוֶהְו .יּוְרֶפּו ּוִבְרְוי הָמַהְבּו םֶרָא םכילע יִתיִּבְרַהְו יי
 :הָוהְי יִנָאדיִּכ םָּתְעַדיְו םֶכיִתְשאְרמ 'יתבטיהְו םֶביִתוְמְדְקִּ
 םֶהְ יִתיִיֲהְו 'ּּושריו לַארׂשִ ימעדתֶא םוָא םכילע ייּתְכַלּוָהְו 5
 יִנֹדֲא רַמֲא הָבּ כ :םלָכׁשְל דוע ."ףסות-אְלְו הלחנל

 = 3? 'דָמְו | = 699 הָלָכְו | 316 6 ְּתְעַדְו | 6כ 36, 1 %] לע 6 6 | 63

 'הל cf6 |26 תומְמְׁש; | prb תַממש cf3s,9 | 3 *1 "יֶּבּו cf 13,10; <6)%( | 0-ל 6

 avr 0 Rca 0066 kai aes A 1? 2 6. םֶתאָשְנ םֶתְ \
 צ מיר
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36,14—31 EZECHIEL 805 

 :תייה יג תֶלּכָשְמּו 'יִּתֲא םֶדֶא תֶלְבא יסֶכָל םיִרָמְאי ןעי הֹוהְי
 יִנדַא םֶאְג דועְ"'יִלָשַכְת אל 'ָּדיַגְ דוע יִלְכאְָתראל םֶדא כלי
 אָל םיִמַע תַפְרֶהְו םיוגַה תַמְלּ דוע יִּךילַא עיַמְׁשֲא- אלו :הָוהְי

 פ :הְוהְי יָנֹדֲא םָאְג ידוע יִלָשְכַתְאָל ךיוגו' דּועיִאְׂשִת
 -לַע םיִבָשְי לַארׂשִי תִיָּב םִנֲאְדְּביל :רמאל יל הָוהְידרַבְד ייפ |

 הָתְיָה הָדִּנַה תאְמְסְּכ םתולילעבּו םֶכְרַדְּב ּהָתוא ּוָאְמַטְיַו םָתָמְרֲא
 -לע .ּוָכַּפָשְרָשַא םַָּה לע םָהילע יִתָמֲח שאר :יִנָפְל םָּכְרִ
 תֹוצְראְּב ּורָזיִו םיוגַּב םֶתֹוא ץיַפָאְופ :יָהּואַמִט םֶהיֵללְגבּו ץֶרֲאָה
 יםָׁש ּואָּבדרָשַא" םִיּגַה"לֶא אבר :םיִּתְטַפְׁש םָתּוליִלעכְ םֶּכְרדְּ

 ואב רֶׁשֲא םִיּונַב לטרשי תי wd רשא השק םש"לעי לאל
 אל הֹוהְי ייִנדַא רַמֲא הָּכ לֵאְרְׂשִי-תיבל רַמָא ל: ס והָמְׁש

 םֶתְללח רֶׁשֲא יׁשְרקיםשְלימֲא כ לֶארְׂשִי תיּב הָש יא 'םֶכְנַעָמְל
 םווגַּב לֶלְחְמַה לּודְּנַה יֵמְׁש-תֶא יִּתְשַּקְוי :םש םֶתאָּב"רְׁשֲא םֶיוגּ
 יהוה יָנֹרֲא םֵאְני הָנהְי ינאי םּווגַה ּועְדְיְו םָכֹותְּב םֶּתְללַח רֶׁשֲא
 םֶכְתא יֵּתְצַּבְקְו םִיוגַהְדְוִמ םֶכְתֶא יִּתְחְקְלְו + :יםָהיֵגיֵעְל 'םֶכְב יִשְדְקַהְּב
 םכילע יִּתְקַרְזופ :םֶכְתַמְדֲא-לֶא םֶכְתֶא יִתאֵבַהְו הוראה
 רַהֵטֲא םֶכיֵלּלנ- לָּכַמּו םֶכיִתואְמִט לָּכְמ םָּתְרַהְטּו םיִרּוהְמ םיִמ
 יִתְָסַהְו םֶכְּבְרקְּב ןִּתֶא הָשְדַח ַחּוְרְו שְדֶח בל םֶכָל יֶּתַתְנְו :םָכְתֶא
 2 יִחּורתֶאְוּז :רָשַּב בל םכל יִּתַתְנו םֶכְרָשְּבִמ ְןְבֲאָה בָל-תֶא
 :םֶתיִשַעְּורָמְשָּת יטָּפְׁשִמּ כלת י יקָחְּברָשַא 'תַא יִתיִׂשֲעְו יָבְּבְרקְּב
 יִכנָאְו םַעַל + יִל םֶתיְיְהְו םֶכיִתְבַאְל יִּתַתְנ רשא ץֶרֲאְּב םֶּתְבַשיְו
 יִתאָרְקְו םֶביִתואְמְט לכמ םֶכְתֶא יִּתְעִׁשֹוהְופ :םיקלאל םכל הָיהֶא
 יֵרּפ"תֶא יִתיִּבְרַהְו יי :בַעְר םכילע תֶא אלו ותא יִתיִּבְרַהְו הלא
 | בָעְר תַּפְרַח ידוע ּוחְקִת אל רֶׁשֲא ןעמלי הָרָשַה תַבּונְתּו ץַעָה
 םיבוטדאל רֶׁשֲא םֶכיללעמו םיִעָרָה םֶביִכְרִּדתֶא יםֶּתְרַכַזּויי :םִיּנַּב
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bb dl 6 6 (Lut 13° et 14%) |ךיוגו, 0 דייוגו | * 0 ילָּכַשת || 15 * 1 ךילע 6 6 |  
pr add | 19 63 DQַא| | 20 * 1 6 nonn MSS Vrs Na) | |] +18: >6 )3% .  
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 6 לאקוחי 37,10—30,32

 םֶכְנעַמְל אלי וםָכיֵתְבַעֹוּת לַעְו םֶכיֵתָנֹוע לע םֶכינפִּב םֶתְטְקְנו
 תיִּב 'םֶביִכְרּדִמ ּומְלְּבַהְו ּושוָּב םָכָל עַדּוי הוהְי יָנֹדֲא םָאְנ הָׂשעדינַא
 למ םֶכְתֶא יִרָהט םויּב הוה יִנדַא רַמָא הב פ :לֵאָרְׂשִ
 הַמְׁשִנַה ץֶרָאָהְוי :תבְרְחַה ּנְבנְו םיִרָעָה-תֶא יִּתְבַשוְהְו םֶכיִתוְנוע

 ץֶרָאְה ּורְמָאְו :רָבועָּ וגיל הָמְמְש הָתְיְה רֶׁשֲא תחת דֶבְעַּת
 תסְרֶהְגַהְו תֹוּמְׁשְנהְו תבְרְחַה םיִרָעַהְו ןרע-ןנְּכ הָתְיה הָמׁשְּגַה וזלה
 יִנֲאויָּכ םֶכיִתוְביִבְס לרַאָשְי רֶׁשֲא םיוגה ּוֲעְדְיְופ :ּובָשָי תֹוָרּוצְּב
 :יִתיִׂשֲעְו יִּתְרַּבַּר הֹוהְי ינא הָמְשֶּנַה יִּתְעַטְנ תּוסְרָהְּגַה יִתיִנְּב הָוהְי

 לֶאְרְשיזתיבל ׁשֶרָּרֶא תאְז דוע הֹוהי יִנ נדא רַמָאהַכז | פ
 לורי ןאַצְּכ םיִׁשְדָ ןאצִּכ5 :םָרָא ןאָּצַּכ םָתֹא הָּבְרַא םֶהָל תושעל
 -יִּכ ּעְדְיְו םֶדֶא ןאצ תֹואָלְמ תוברֶחֶה םיִרָעָה הָנייְהּת ןַּב ָהיָרעֹומְּב
 פ  :הָוהְי יִנַא

 ךותַּב יֵנֲחיִנְיַו 'הְוהְי "ַחּורְב יִנָאיִצויַנ הָוהְי-דִי יִלָע יהָתיָהי 7
 ביִבָס ו ביִבָס םָהיֵלע יִנריִבָעָהְו :'תומצע הֵאָלִמ איִהְו הָעְקּבַה
 רַמאיַוג :דאְמ תֹוׁשַבי יהַָהְ יהָעְקּבַה יִנָּפד לעי דאָמ תֹוָּבַר הָּגַהְו
 הָּתַא הָוהְי יֵכֹדַא רֿמאָו הָלֲאַה תֹוִמְצִעָה הָניְִחְתַה םֶלָאְְּב ילא
 םֶהילא תְרמִאְו הָלֶאָה תֹוָמְצעה- לע אָבּנַה לא רַמאיו+ :ּתַעָרִ
 הוהְי *ינדא רַמָא ה5ָּ ם  הָוהְיְדרַבְּד ּועָמָש תושביה תֹומָצעֶה
 םָכיֵלֲע יִּתַתַנו :'םַתייחְ ַחּוְר םֶכְב איִבֵמ יֹנַא הֵּנַה הָלֶאָה תֹומְצעֶל
 ַחּור םֶכְב יִּתַתְנְו רוע םֶכיִלְע יִּתְמַרְקְו רֶׂשְּב םֶכיֵלע יתלעהו םיִדיִ

 יקי "תי רֶׁשֲאּכ יִתאָּבַנְוז :הָוהְי ינאדיק םָתְעַדיִ םָתיִיְחְר
 = יִתיִאְרו :ֹומְצע-לָא םֶצע יתומָצע "ָּבְרְקִתַו שערדהנהְו "יִאְבָנהְּ
 | תורו הָלְעַמְלִמ רֹוע םהילע םֶרֶקיו הָלָע רַשְבּו םידנ םֶהיִלְעהְהְ
 תראו םֶראְְב בנה חיִרהילַא אָבָּנַה יא רָמאו םָהְּב ןיא
 ָחְּו ֵתּווְה יִאַּב תוחור עּבְראמ הֹוהָי 'נאורָמָאהְּכ והלא
 תורה םֶקְב אובו נצ רֶׁשֲאכ יִתְּנַהְו זיי הלֲאָה םינורהב

S+(a viis v) malis et non moriemini || 33 prb dl cf 632 °<£ | ל  

 )6°?( | 35 < | 36 630 bal | 37 cf33 | Cp‘ 37, 1 * 65 יִהְתַו | 8
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 , | 3 416 6 | 4 nonn MSS 6MSS $°? + Dg) 5 *dlc6 | * 6 DDשבו 8
| prbl| 6 6 יחור | 7 * 55[\3 6888 יִנָּוַצ |  ק <65 )6%%(, dl | " 5 
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 7-4 דפ 807

 למאי :'דָאָמ דֶאְמ לּודָנ 'ליח םֶהיִלְגרְלַע ּודְמעַיַו ּויַחְיַ
 םיִרָמָא יהָּגַה הָּמַה לֵאָרְׂשִ תיִּבלָּ הָלֲאְה תֹומָצעָה םָרֶאְדןּב ילֶא
 ּתרַמָאְו אֵבָּנַה כָל :ּונל ּנְרזְננ ּונָתְוְקִת יהָדְבֲאְו ּוניֵתֹומְצַע ָּׁשְבִ
 יתיִלעהְו םֶכיִתוְרבְקְתֶא ַחֵתֹפ ינַא ּהָּנַה הוהְי 'ינדַא רַמָא-הּכ היא

 םָּתְעַדיִוי :לֵאָרְׂשִי תמדאדלֶא םֶכְתֶא יִתאַבַהְו יָמִע םֶביִתוְרְבִּהִמ םֶכְתֶא .

 םָביִתוְרְּבְקִמ םֶבְתֶא יָתּולֲָהְבּ םֶכיֵתֹוְרְבקיתֶא יָחְתפְּב הָוהְי יָנֲאיַ
 םֶכְתַמְדַא-לע םֶכְתֶא יִּתְחַּנַהְו םֶּתיִיִחְו םֶכָב יָחּור יִּתַתָנְוּצ :רמע
 פ  :הָוהְיָאְנ יִתיִשָעְ יִּתְרּבּד הָוהְי יִנא יִּכ םתְעַדיִ
 'דָחֶא ץע ףל"חק םֶדָאְְב התאו :רמאל יִלֶא הָוהירַבְ יהי
 בותְכּו ידָחֶא ץע הקלו ורבח לֵארְׂשִ יִנְבלְו הלוהיל ןילֲע בֶתַכּו
 םֶתֹא ברָקְול :ֹוָרֵבֲח לֵאָרְׂשִ תיִּבדילְכְו רפא ץע' ףסויל ויל
 ורמי ירשאכו 5 :ִּדָדָיּב 'םיִדֲחַאל יָהְו ידָחֶא ץעְל ךל" דַחָא-לֶא דָחֶא
 םהלַא רֵּבַּריפ יל הָּלֵא-הָמ ּונָל דיִּגַתִאולה ירֹמאָל מע יִנְּ ףילא
 םִיַרְפֲאדִיּב רֶׁשֲא ףסוי ץעזתָא חק יִנָא הֵּנַה הָוהְי יָנֹדֲא מאהב
 םָתיִש *הֶדּוהְי ץע-תֶא ויִלָע" םָתֹוא יִּתַתָנְו ורבה לֵאָרְׂשִ יטְבְׁשְו
 יםֲהיֵלֲע בְּתְבִּת-רַׁשִא יםיֲעָה ּויָהְוי< :'יִדִיְּב דָחֶא ּויָהְו דַחֶא ץעל
 הקל יִנָא הָּגַה הָוהְי ינדַא רַמָאהּכ םֶהְלא רָּבְְוי :םָהיִניעל ל ךְָיְּב
 ביֵבָּסִמ םֶתא יִּתְצַּבַקְו םשד וכלה רֶׁשֲא םִיגַה ןיִּבִמ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב"תֶא
 ץֶרָאְּב דָחֶא יוגל םֶתֹא יִתיִשְעְוי :םֶתְמְדַאדלֶא םֶתוא יִתאֵבַהְו
 ינשְל וע"'הְיהְי אָלְו למל םֶלכְל הָיְהִי דָחֶא למה לארי יִרָהְּב
 דוע ּואָמְטִי אל: :*דוָע תוָכְלִמִמ יתְשל דוע וצְחְידאָלְ םיוג
 לָּכִמ םֶתֹא יּתְעִׁשֹוְהְו יםֶהיִעָשַּפ לֵכְבּו םֶהיִּוקָשְבּו םֶהיִלּולְנְּ
 יִנָאְו םעְ יִל-ּויָהְו םֶתוא יִּתְרַהַטְו םֶהָב ּואַטָח רֶׁשֲא ימָהיִתְבְׁשומ
 הָיִהְי ידֲחָא הָעורְו םהילֲע יףלמ = דְוָר יִּדְבַעְוצ :םיִהלאל םָהְל הָיָהֲא

 זס * 6 ir || (?37 מcuvarwrh || >> 696 TNh * 6 הָמַהְו D cf 80; prpsָּנַה [
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 808 לאקזחי 38,12—37,25

 -לע וָבְׁשְיְופ :םָתֹוא ּושָעְו ּוְרְמְשִי יֵתְקֲחְו ּוכְלַי יַטָּפְׁשִמְבּו םָָכָל
 ּובְׁשְיְו 'םֶכיִתְוְבַא ּהָבּובְׁשִי ךָשא בליל יִדְבַעְל < יִּתַתַנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה
 םֵהָל איש יִּדְבַע דָוָדְ יםלוע-דע םֶהיֵנְב יִנָבּו םיְבּו הֶּמַה ָהיִלָע

 םיִּתַתנּו יםתוא הָיְהְי םלוע תיִרְּב םולָׁש תיִרְּב םֶהָל יִּתַרְכְופ :םלועל
 יִנָּכָשְמ הָיָהְול :םלועל םֶכּתְּב יִשְּדְקִמתֶא יִּתַתְנְו 'םַתוא יִתיִּבְרהְ
 יִּכ םיוגה ועיר :םַעְל יל ויהי הָּמָהְו םיהלאל םָהְל יִתיְיַהְו םָהילע
 פ | :םֶלועָל םֶכותּב יִשּדְקִמ תֹויֲהּב לֵאְרְׂשִי-תַא ׁשֶּדקִמ הוהְי יִנַא

 גוּגדילָא ףיִנָּפ םיש םֶדאְְְּבְ :רָמאל ילֶא הָוהְי-רבְד יהיו 8
 הָּכ ָּתְרַמָאְוּ :ויִלע אָבֶּנַהְו לָבְתְו ְךֶׁשַמ ׁשֹאָר איִשְנ יִנּונְּמַה ץֶרָאי
 ךיּתְבְבושו + :לֵבֲתְ ךשמ שאר איִשְנ גו לולא וג יִנָנַה הָוהְי יִנדַא רַמָא
 םיִשְרַּפּו םיִסּוס ךליחלְּכתֶאְו ְךְתֹוָא יִתאַצוְהְו יִייַחְלּב םִיִחַח יִּתַתָנְו
 לכ 'תֹובְרֲח יִׂשְפּת ןַגֶמּג הָּנַצי בר להק םֶלּכ לולב יִשְבְל
 תיֵּב ָהיֿפנַא-לֶכְו רַמָג5 :עֶבּוכְו ןגָמ' יל יחַּתֶא טּופּו שּוכ ספ
 ןּכְהז ִךִּתִא םיִּבַר םיִמַע ויַפנָא"'לָּכדתֶאְ ןופַצ ייִתָּכְרִי הָמְרנּוּת
 :רָמָשַמְל 'םַהְל תיִיָהְו ְּךיֵלְ .םיִלָהְקּגַה ךלָהְק"לְ התא יל ןְכָהְוי
 תֶבבּוׁשַמ ו ץֶרֶאלֶא אֹובְּת םיִנָשַה "תיִרחְאְּב דקָּפִת םיִּבר םיִמיִמ
 הָּבְרֶחְל ּויָהדרָשַא לֶאְרְשי יִרָה לַעי םיִּבַר םיִמַעַמ תַצָּבְְמ יִבְרֶחַמ
 הָאֹוׁשַּכ תיל :םֶלְּכ חטבל ּובָשַיַו 'הָאַצּוה םיִּמעַמ איִהְו דיִמָּת
 םיִּבַר םיִמַעְו ךיֿפנַאדלְכ הָּתַא 'הָיָהִּת ץֶרָאָה תפל ןְנֲעַּכ יאּובָת

 םיִרָבְד לע אּוהַה םִיַּבוהָנָהְו הוה גוֲא רַמָא הָכ ס :ְּדתֹוא
 תוזְרֶּפ ץֶרָא-לע הָלֲעֲא ָתְרמָאְויי :הָער תַבְׁשֲחמָּתְבׁשֲחְו ֶבְבְללַע
 ַחיִרְבּו הָמֹוח 'ןִאְּב םיִבְׁשי םֶלּכ הטל יִבָשְי םיטקשה' אובָא
 תוָבְרַח לע יידי בישֶהְל ב זבל ללש לשל :םֵהָל ןיא םִיתְלדּו

 רומל ֵבְׁשי "ןיגקו הָנָקִמ 'השע םיוגמ ףֲָּאָמ ע"א תובָשוְנ
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38,13—39,5 EZECHIEL 809 

 לֶלְׁשְלַה ּךְל ּוָרְמאְי 'ָהיִריִפְּכלְכְו שיִשְרַת ייֹרֲחְסְו ןֶרְרו אָבְשיי ץְרָאָה
 ּתַחָקְל בה ףסָּכו תאשל ּךְלֶהְק תְלַהְקַה זַּב זָבְלַה אָב הָּתַא ללש
 תְרַמָאְו םראדוב אָבְּנַה ןָכָל< ם ילְדָּ ללש לשל ףינקו הגקִמ
 לארשי יע תֶבׁשְּב אּוהַה םִיַּבואוָלַה הָיהְי "נא רַמָא הָּכ גונל
 םיִּבַר םיִמַעְו הָּתַא ןוֿפצ יֵתְּכְִמ ךְמוקֶמִמ ָתאָבּויפ יערת טבל

 יִמַע-לֲע תיֶלְֲוֿ בר ליחו לודָּנ לֵהָק םֶָּכ םיסּוס יִבְכְר ךַּתִא

 יואי יהיְהִּת םיְנַה תייחְְּב ץֶרֲאָה תפל ןָנעְּכ לאְרְשּ
 :ינוג םֶהיִניעְל ךב יׁשְדְקַהְּב יתא 'םיונַה תַעֹּד ןַעַמְל יִצְרַאדלַע
 םינומדק םיִמָיְּב יִתְרֿפְּדרַׁשַא rus יהוהְי ינדַא רֿמָא-הַּכיל
 ְךִתֶא איִבָהְל 'םיִנָש םָהָה םִיִמָיַּב םיִאּבָּנַה לאְרשי יִאיִבְנ יִדָבַע יְּ
 לֵאָרְׂשִי תַמְדֲא-לע : גוג אוב םֹויְּב אּוהַה םִיַּבו הָיָהְוי :םהילע
 יִתְרְבְע-ׁשֲאְב יִתָאְנְקְבּויפ :'יּפַאְּב יִתָמַח יהֶלַעת הָוהְי יִנֹרֲא םָאְנ
 :לֶאְרשְי תַמְרַא לע לדג שַעְר הָיְהְי אּוהַה םִויַּבו אל" םִא יִּתְרַּבְּד
 שָמְרֶהַלָכְו הָדָשַה תיַחְו םִיַמְׁשַה ףועו םִיַה גָד יִנָּפִמ ּוׁשֲעָרְו>פ
 םיִרָהָה ּוסְרֶהְגְו הָמְדַאָה ינּפ- לע רֶׁשֲא םֶדֶאָה לכְו הָמָדֲאָה- לע שמרה
 -לָכְל ויִלע יִתַאַרְקְויי :לופת ץֶראָל הַמּוחלְכְו תוֹנרְַּמַה ּלפנ
 יִתְטַּפְׁשִנְו>י :הָיְהִּת ויִחָאְּב שיִא בֶרֶח הָוהְי 'ינדַא םָאְנ יבָרָח יֵרָה
 ריֵטְמַא תיִרפְנְו שא שיבנְלֶא יִנָבַאְו ףטוש םֵׁשָנְו םֶדְבּו רָבָדב ותא
 יִּתָשְּרְקְתַהְו יּתְלּדנְתָהְו> :וְּתַא רשא םיִּבַר םיֵמע-לעְו ויֿפנַא-לעו לע
 הָּתַאְוִי 39 סם :הָיהְי יִנָאדיִּכ ּועְדְיְו םיִּבַר םִיֹוג יניעל יִּתְעַדֹונְ
 'ךילא יִנָנַה הָוהְי "יִנדַא רַמָא הּכ ִּתְרַמָאְו גוגלַע אָבּנַה םֶדָאְב
 ךיתילעהו 'ּיִתאָשָשו יִריִּתְבַבְׂשְו> :לְבְתְ ֶּׁשַמ שאר איִשְנ גוג
 דִיִמ ךתשק יִתיִּכַהְוי :לֵאָרְׂשִי יֵרָה-לַע ְּךְתֹואָבֲהַו ןופְצ יֵתְְרַימ
 הָּתַא לֹופִּת לֵאָרְִׂי .יִרָה לע :ליֿפַא ְךְניִמְי דיִמ ְּיִצֲחְו ךלאמט
 הָרְׂשַה 'ִתָיַחְו ףְנְּכלְּכ רֹופצ טיִעְל יִּדּתַא רֶׁשֲא 'םיִמַעְ ךיֿפנַאלָכְ
 ינדא םָאְנ יִּתְרַּבִד יִנֲא יִּב לוָּפִּת הָרָשַה נפל :הָלְכֲאְל ךיִּתַתְנ
 13 ° prpsi היחס | ל crrp; prb 1 ָהיֶנָעְבְּכ cf Jes 23,8), al( הילר 6 ָהיְרָפְ
 cf 36 |°<6 | *>668) | 14 * 1 6 6 | * | 6 6 רֶעִמ | 15 >63 | 63
 venies || * 3MSS 6 'גה" לָּכ | < 4| 6 G&S | זָד * 6+ גוגל(-) | * 16 8

 (3?) הָּתַא | < 6 שו; vel dl vel 1 6 3 הָלֶאָה םיִנָשְבּו | 18 * 36 קֶלְדִּת
 * >8(6), 81 | 20 36 תולְְּנַמַה | 21 ** קזקפ 6 6 הֶרְרָחְילֶכְָל | * 16 6

Pcp?1 6 6 | 2 +? 6( 41 ו ? ְךיִּתְכַׁשִמו | pסק 39, 1 * 41 6 6 |  
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 810 לאקזחי 23—39,6

 ינָאדיכ ּועְדְנְו חטָבָל םיִנֲאָה יֵבְׁשְיְּו גֹונָמְּב ׁשֲאיִתְחַלְׁשְו\ :הָוהָי
 "תֶא לָחַאאָלְו לֵאָרְִׂי יִּמַע ףותְּב עידוא יׁשְדְק םֵׁש-תֶאְוז :הָוהְי
 הָּגַהי :לֵאָרְשִיְּב שודק הוהְי יִנָאְדיִּכ םִיּונַה ּוָעְרָיְו דוע יִשְדְקיש
 ּואָצְיְופ :יִתְרַּבִד רֶׁשֲא םויַה אּוָה הָוהְי ינדַא םָאְנ יהָתְיְהָנְו ּהָאָב
 תֶשְקְּ יהָּנַצְו ןְגְמּו קֶשָנְּ יּוקיִשָהְ ורעב" לֶאְרְשי ירעו יבש
 אְׂשִיַאָלְו וס :םינש עבש שא םֶהְב ּוָרעֵבּו חַמְרבּו דִי לקמְבּו םיֵצֲחְבּו
 ּולְלָשְו שַא-ורעבי קֶׁשנב יִּכ םיִרָעּיַהְוִמ ובטח אלו הָׂשַה- ןמ םיִצָע
 הָיָהְווי ם :הָוהְי יִנדַא םָאְנ םֶהיִזְזְּבדתֶא ּוזְזָבּו םהילְלׁש- תֶא
 תַמְדְק 'םיִרְבְעֶה יג לאָרְׂשִיְּב רֶבָק יםְׁש-םּוקמו גוגל ןּת ןַּתֲא אּוהַה םויַב

 המלכתו גוג"תֶא םָׁש ּורְבָקְו יםיִרְבְעָהתֶא איֵה תֶמְסחְו םִיַ
 ץֶרָאָהזתֶא רהט ןֵעַמְל לֵאָרְׂשִי תב םּורָבְקּ :גוָג ןומַה איג ּואְרְקְו
 יִדְבָּבַה ים םשל םֶהָל הָיָהְו ץֶרָאָה םעלָּכ 'ּורָבְקְוי :םיִשְדַח הָעְבָש
 יםיִרּבִקִמ ץֶרָאְּב םיִרָבְ ליב דיִמָת .יִשְנַאְו < :הָוהְי נא םָאְנ
 -הָעָבְׁש הָצְקִמ ּהרהְטל ץֶרֶאְה ינפ-לע םיִרְתוְּנַה-תֶא יםירְבעֶה- תֶא
 הָנָבּו םֶלֶא םצֲע הֶאְרְו ץֶרָאְּב םיִרְבְעָה ּורְבֲעְויצ ּורְקֲחַי םיִשְדַח

 -םָׁש גוי :גג ןֹומַה איָגְדלֶא םיִרְבַקִמַה ותא ּורְבְק דע ןויצ לע
 ינֲֹאורָמָא"הּכי םָראוב הָתִאְוז ס :ץֶרָאָה ּוָרֲהָטְו 'הָנומַה ריִע
 ּפְסֲאַה ואבְו ּוצְבִקה הָדָשַה תֶיִחולְכְלּו ףְָּכלָּכ רופצְל רמָא יהֹוהְי
 לֵאָרְׂשִי יִרָה לע לודֶּנ חַבָז םֶכָל חבז יִנֲא רֶׁשֲא יִתְבזלַע ביִבָּסִמ
 יִאישנ"סדְו ולכאת ירו רשי :םָּר םֶתיִתׁשּו רָשְּב םתלכאַ
 :םֶלּ *ןשב יִאיִרְמי םיִרָּפ םיִדּוּתַעְו םיִרְּכ םיִליִא ּוּתְשַּת ץֶראָה
 יִּתְחַבְז-רֶׁשֲא יָחְבְזִמ ןורְּכשל םֶּד םֶתיִתָשּו הָעְבָשְל בל" םֶּתְלַכַאְויפ
 הָמֲחַלִמ ׁשיִא"לָכְו רּּבִנ יבָכָרְו סוס ָנָחְלָשלַע םָּתְעַבְׂשּופ :םכל

 -תֶא יגל ּואְרו םגּב יָדובְּכ"תֶא יִּתַתָנְויי :הָוהְי 'ינדא םָאָ
 לֶאְרְשו תי ועְדְיְוי :םֶהָב יִתְמשרָש יִדְיתֶאְו יִתישָע רש יֵטָּפְׁשִמ
 כ יםווגה ּעְדְיְו* :הָאְלָהְו אּוהַה םּוּיַהְְוִמ םֶהיִהְלָא הָוהְי יגא יּ
 6 6 גונְּב | 7 = 855 908*6ג 'שי 'דק | 8 = ?; ₪ דק 6 םויַה אוה אָב
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 םֵהַמ יִגָפ רָתְסַאָו יבדּולעָמ רשא לע לֵאָרְׂשִי-תיב ּלָג םָנּועַב
 םֶהיִעְׁשִפְכּו םֶתְאְמְסּכיי לב בֶרָחב ּוָלְּפִַו םֶהיֵרְצ דָיְּב םַנָתֶאו
 הֹוהְי ינדַא ּמָא הָּכ ןֶכְל55 ם ?םֶהַמ יִנָפ רֶּתְסַאְו םֶתא יִתיִשְע
 יִתאֵּנְקְ לֵאָרְׂשִי תיבילְּ יִּתְמַחְרְו בקעי יתיִבְׁשתֶא ביִשֶא הָּתַע
 ר לֲעָמ רֶׁשֲא םלעַמ-לְּכיתֶאְ ים ישו :יׁשְדְק םשל
 -ןמ םָתֹוא יֵבְבּוׁשְּבז :דיִרֲחִמ ןיִאְו חבל םתָמְא-לע םּתְבׁשְב
 םִיּנַה יניעל םב יִּתְׁשְִּקנְו יָֹהיֵבְיֲא תֹוצְרַאַמ םתֹא יִּתְצִּבַקְו םיִמַעְה
 םִיּונַה-לֲא םָתא ייִתְולְנַהְּב םֶהיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא יִּכ ּועְדְיְו>פ :'םיִבָר
 ריִּתְסַא- אל :"םש םֶהָמ דוע ריִתְואאְָ םֵתָמְרֲא-לַא םיִּתְסּנְכְו
 ינדַא םֶאְנ לֵאְרְׂשִי תיְּבלע יִחּור-תֶא יִּתְכַפָׁש רֶׁשֲא םֶהָמ יִנָּפ דוע
 פ :הוהְי

 רושְעַּב 'הָנַשַה ׁשאֹרְּבי ּונֲתלְנְל הָנָש ׁשֵמֲחְו םיִרְשְעְּבי 0
 םּוּיַה וםָצֲעְּב ריִעָה הָתָּכִה רָשַא רַחַא הָנָׁש הֶרָשַע עֶּבְרַאּב שֶדחַל

 םיִהלֲא תֹוֲאְרַמְּב> :יהָמְׁש יתא אָבִיַו הָוהְי-דִי לָע הָתְיָה הּזַה
 -הֶנָבִמְּב וילו דֹאָמ ַהֹבְנ רֶה"'לֶא יִנָתיִנִיַו לַארְׂשִ ץֶרָאלא "יִנָאיִבְה
 'תַשחְנ הָאְרַמְּכ 'ּוהָאְרִמ שיִא-הַּגַהְו הָמֶש יתוא איב זיבָנַּנִמ ריע
 ילא רבדיַו+ :רַעַשְּב דָמֹע אּוְו יהָּרַמַה הָנְקּו ּודָיְּב םיִּתְשַּפ .ליִתפּו

 -רָשַא לָכָל בל םיִשְו עָמֶש ְּיִנְָאְּו יִניעְב הָאְר םֶלְְְָּב ׁשיִאָה
 דלָּכיתֶא דּגַה' הָָּה יהָתאָבָה הָבְתּוְפְה ןעַמְל יִּכ ךְתוא הָאְרִמ יִנֲא
 ץּוחַמ הָמּוח הֵּנַהְו :לֵאָרְׂשִי תיִבְָל הֶאר הָּתַארׁשַא
 חַפֹטְו הָמֵאְּב תוָמא"שָש הִּּמַה הָנָק שיִאָה דִיְבּו ביִבְסביִבְס תיּבל
 יאובי 6 :דָחֶא הָנָק 'הַמּוקְו דָחֶא הָנָק ןֶננְּבַה בָחְר"יתֶא דָמיַו
 ףֶסתֶאידֶמָיַ יותלעַמְּב ילַעְיַו הָמיִדָּקַה רד ויִנָפ רשא 'רעָשלֶא
 הָּגְק אָּתַהְוז :'בָחְר דָחֶא הְגְק דָא ףס תֶאְו יבחר דָחֶא הָנָק רַעָשַה

  | 26 * nonn MSS 0 Vrsםֶּתִא | 25 * 0 תּובש | ל >6; 6+1 לַע 1 24
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 רַעּׁשַה ףֶפְו 'תֹוָּמַא 'שמָח םיִאְּתַה "ןיבּו בחר דָחֶא הָנָקְו ףךא דָחֶא
 רעשה םֶלֶאתֶא דָמיַוי :דָחֶא הָנְק תִיַּבַהֹמ רעָשַה 'םלּוא לָצֶאַמ
 יוליִאְו תומָא הָנֹמְׁש רַעָשַה םֶלֶא-תֶא דָמַופ :דָחֶא הָנָק תִיַּבַהַמ
 יםיִדקַה ְרֶד רַעָשה יִאָתְויפ :'תיּבַהמ רעָשַה םָלֲאו תומא םיִתְש
 לאל תַחַא הָּדִמּו םַתְשְלָשל תַחַא הָּדִמ הּפָמ השלֶשּו הּפמ השלש
 רַעָשַה ךְרא תומא רֶׂשֲע רעַשַהחַתַּפ = בָחְרתֶא דָמַיַו יי וָּפַמּ הָפִמ
 יתֶחאדהַמַאְו תָחֶא הָמַאי תואָּתַה נפל לבו :תוָמָא הָרָשָע שולש

 -תֶא דָמָּיַו יג :וָּפְמ תומא ששו ופָמ תומָא-שש אָּתַהְו יֵהַּפִמ לּובּנ
 :חַתַּפ דָנָנ חַתַּפ תומא ׁשֵמָחְו םיִרָשַע בחר וגנל ג אָּתַה גַּגַמי רעשה
 ו ביִבְס רַעָשַה רַצֲחָה ליֵאלָאו הַמַא םישש םיָליִא-תֶא שעיר +
 ימינה רעְׁשַה םֶלֲא יָתְל-לַע* 'ןותאיה רַעָשַה ייִנָּפ לע" :ביִבָס
 | הָמיִנָפל 'הָמַהילֶא ילֶאְ םיִאָּתַהי-לֶא תֹומָטַא תונּולַחְו : הָמִא םיִׁשָמֲח
 הָמיֹנַפַ ביִבָס וביֵבְס תונולחר תומא ןֵכְו ביֵבָס ו ביִבָס רעשל
 תוכָשל הֹּנַהְו הָנוציִחַה רַצָחֶה לֶא יִנָאיְבִיַר 7 :*םירמּת לא"ילֶאְ
 :הָּפצְרַהְד'לֶא תֹוכְׁשְל םישלש ביִבָס ו ביִנָס רַצְחָל "יושע הָפֹצְרְו
 הָפְצְרֶה יםיִרֲעְּׁשַה ְּךְרָא .תַמְעְל 'םיִרְעְׁשַה ףָתָכ" לֶא יהְפְצְרָהְוי
 ירֵצֲחָה נפל יהָנּוּתְחַּתַה רַעָשַה נפלט יבחר דָמָּיַו 9 :יהְנוּתְחַּתַה
 רשא ירַעָשַהְוי :יןופְצַהְו יםיִדָּקַה הָמִא האמ ץּוֶחַמ יִמיִנָּפִה
 וָאָתְוי=: וְּבָחְרְו וּכְרֶא 'דדָמ הָנֹוציִחַה רַצָחִל ןּופָצַה ךְרָד ויִנָּפ

 7 *16 6 ןיִּב ליִאָהְ 6 pares |? 6 שש; 1 6 4 || < ins 6 6. יִנָשַה אָּתַהְו
 דָחֶא הָנָק יִשיִלַשַה אָּפַהְו תומא שַמָח ליאָהְו בחר דָחֶא הָנָקְו ךְרא דָחֶא הָנָק

cf rR 6,3° (id in vs 506( || 8 dl 6 mit MSS Edd 7בַחֹר דָחֶא הָנָקְו ךרא 1 4  

 607 | 9 * 0 רול א[ א 1וליִנַאְו | ** trsp ? (c $) ante ולאו ₪ 1? רשע בָחר
x. 6 6,1485 | זס = 1 אָּת דָנָנ אָּת 61 6 | זז 66  )cfילאו ךְרא הָּמַא  

 קח ךְרְדְו | 12 ** >6ל (%) 6 3 |[ ble 63 'ִמּו הפָמ | 36
 676 ד. דס(אסט Var) ד6(אסט6) tod 066 6ח\ Tov ד01אסש 0 066, 5 וגְנְל וגגמ ;7?

 ורְבָנְל ּודְגָנִמ | 14 omn dub; add? | 15 ** ?; prps ‘ron, 1 (cf 19( למ ]
 ao ןֹותיִאָה קזקs רעָשַה ןֹויְתֲֶא; 1? vel 6 21 ןושארֶה vel 6 6 (eEw9ev) ןוציחַה

(c IMS etv 19) D7 |4,2( 'פלדדע; 1?  prps (2MS 9 Estץוחמ || <<  )19 vel (cf 
 91 ?6 6 הָמיִנָפְל cf 22 ve תִיָּבַהַמ | 16 * 6לע0) | *1םֶה-- |יוc6ח םֶלָאְל |
 41 6 6 לעו | < הפ 6 6 הפָמּו הפמ | rg 41 6 6 | * 1 לע | 18° ₪ זז: 6

sing | ° <3, prb 61 | © <3, prb add (cf 19) |1? תדָמָעָמ() || * 3  ai oroai;א  
 19 * ins 6 6 רַצָחָה | * 1 ןות-- 6 ןּוציִחַה?) ₪ 6 6 + תיִּבַהָמ | < 1 6 6 רעַשַה |
 4 add; trsp huc fin vs || * 16 6 (cf24) 'ִצַה ₪ יִנָכְלּויִו | 20 % 6 (= 24(

 רעש הָנהְו = 1 | ל קזפ 1 6 6 ותא דָמיַו | 21 ** טפק ante 22 )1 6 0 ויִאָתְו
 וילנא sed c  ּומָלַאְו)
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 ןוׁשאָרָה רעשה תֶּהְמּכ הָיָה "ָֹּמֵלֲאָו ולאְו ּופִמ הֵׁשלׁשו ופמ השֹולְׁש
 לומליאו "ונולחו:> :הָמאָּב םיִרְׂשֲעְו ׁשֵמָח "בַחרְו וכְרֶא הָּמַא םיִׁשַמֲח
 עַבש תולעמבּו םיִדָקַה ְּךֶרָּד וינְּפ רֶׁשֲא ירָעָשַה תֵּוֲמָּכי יוְרֹמיָתְו

 ופעל רעָשה דג יֵמיִנְּפַה רַצְחְל רַעָשְויי :םָהיֵנְפל 'ומליִאְו ובדּולעו

 ה לנכלוינ** = = :הָמַא הָאמ רעָש-לֶא רעָשמ דמו 'םינקלו
 :הָלֲאָה תִמַּכ וָמַליִאְו יוליִא יֵדָדָמּו םֹורַָּה יְִרַּה רעָשהַּגַהְו םורּדַה
 הָּמִא םיִשָמְחְי הָלֲאָה תֹונֹלַחַהְּכ ביִבְסיביִבְס וָמְליִאְלּו וָל םיִנולַחְו5
 וָמליִאְו יוּתולָע הָעְבַש תוָלַעַמוי< :יהָמַא םיִרָשָעְו שָמָח בָחְְו ךֶרא

 רַָחְל רעשְויז :יָליִא-לֶא ומ דָחֶאְו וִּפמ דַחָא ול םיִרֹמְתְו 'םָהיִנְל
 הֶאַמ 'םורּדַה רד  ירעשההלַא רעָשמ דְמי םֹורְּדַה 'ְִּרֶה ייֵמיֵנְפַה
 -תֶא דֶמּיו םִרְדַה רעָשְּב ימיִנְפַה רַצְחלֶא יִנָאיְבְיו5 | תומא
 הֶלֵאָה תיִּדִמַּכ ָֹמְלֲאְו "ולאו ואָתְו'*פ :הָלֲאָה תֹודּמַּכ 'םֹורָּדַה רַעָשַה
 םיִרָשָע בָחרְו ְךֶרא הָּמַא םישמח' ביִבְסּוביִבְס וָמלֶאְלּו דל תונולחְ
 הָּמַא םיִרָשָעְו שמח ףֶרא ביָבָס וביִבס תומא" :'תוְמַא שָמָחְ
 "ָליִאלֶא םיִרמַתְו הָנֹוציָחַה 'רַצָחלֶא וָּמַליִאְויי :תֹוָמַא שָמָח בַחְרְו
 רה יִמיִנּפִה רֶצְחֲהִֹלֲא יִנָאיְבְיִנ < = = :'ולעמ 'הָנּומָש תולעמא
 תיּדמּכ ומלאְו לַאְו וָאָתְ ג :הָלֲאָה תֹודּמַּכ רעַשַהתֶא דָמָיַ יםיִדָקַה
 בַחרְו הָּמַא םיִשָמָח ךְרֶא  ביִבְסיביִבְס וָמֹלֲאְלּו וָל תונולַחְו הָלֲאָה
 "ּוליִאלֶא םיִרמְתְו הָנּוציָחַה 'רַצְמָל וָמְלֶאְו :יהָּמַא םיִרָשָעְו ׁשַמָח
 ןופצה רעש- לא יִנֲאיִביו5 : :ולעמ תולעמ הָנֹמְׁשּו וּפִמּו ּוּפִמ
 ביִבְסביִבְס 'ול תּוּולַחו "ָמְלֶאְ ולא ואת 5 :הָלֶאָה תוָּדמַּכ דָדָמּו
 'רצחל ליאו :"הָמַא םיִרָשַעְ שמח בַחֹרְו הָמַא םיִשָמְח ְרֶא'
 21% wh add )<¥( | 5 6% 6 א0ד6 .dvar || \ ו c 6S וּבְתְרו | 22°

sed 01 6] 213 | ‘lIרyשDcf6| 16%1- id in vs -וי-- | ל 1 6 אע 1--,  
vid =16 6 הָמיִנְפַל | 23 * 1 תיִמ-- | * 1 'קל רעַׁשַּכ 46 | 24 *>3; 6  * | sqq 

 < 20 | ל prb exc vb nonn; + [ (c 6 et 20. 21) ּבְחְרְו וּכְרֶא ותא דָמיַו + 255 |

 5 1 ןיָלי יֵאְו ויִאָתְו 61 6 | 25 = טק ? ומ 24 (6% | 6 63 1ּבָחַרְו וּכְרֶא ; אז 'רשעו
 טַאַּכ) | 26 5-5 ₪4 1 6 30 = 220 Q) ויָתולע) | * 6 הָמיִנְפְל | < ויִלי)ַאלע

ca 30MSS 66 W |רעש דָנָנ 67 = | < 1 6  (cf23)27 *ותיִמ- | 1  | oe 
cf 24%[20155 6 'דה רעש || 29 =  frt dl;9 >3; 41 | 28 *1 תיִמ-- | ל >6  

 + prb hic add || vs 30 nonn MSS 6(&); dl | 31 *1 'ָחַה (6) | ל 1 ויִליַאדלע]
lprb (cf)1 'עמ 'משו 61 34. 37 | 5 >66%8); 1 ₪ 6  ולעַמ | 32  prb >- 

 םיִדָּקַה רעש < 35 | 33 =" cf a4 29 | 34 *1 6 6 ָחֲהלֲא ₪ גז | * 61 31* |
cf 32 | 36 *= 16 0068 ut 24"[ל || 35 קזט | רָעָשַהתֶא דָמָיַו  cf 31°; 63 sol5  

cf 29)29. 33( ֹומְלֲאָלּ | 5%  ins 6 6 (cfהֶּלֵאָה תודָמַּכ | ©  )29. 33 prb ins (cf > 

cf 34%-537 516 6 66[ 31. 34) ומְלֲאְו | ל  



 | 814 לאקוחי 41,1—40,38

 :'"ולַעְמ תֹולעמ הָנֹמְׁשּו ּוָפִמּו ּוָפִמ 'וֶליִאדְלֶא םיִרמְתְו הָנֹוציֲחַה
 םָלֶאָבּו'9 :הָלעֶה"תֶא ּוחיִדָי םש םיִרֲעְׁשַה םיִליִאב ּהָחְתַפּו הָּבָשְלְוג
 היל טוחשל יהָפִמ תונחְלְש םִיַנְׁשּו וּפָמ תונָחְלֶש םִינְׁש רַעָשַה

 י'ִחַתָפְל יהְלּועְל הָצּוחַמ ףֵתָּכַה- לארס :םֵׁשֲאָהְו תאָטַחַהי ן הֶלַעָה

 םֶלֶאְל שא תֶרחַַה ףַתָכהלֶאְו תינחְלָש םיִנָש הָנּופְַה רַעָשַה
 יתִנָחְלָש הָעְּבְרְַו המ "תונָחְלָש הָעְּבְרַאיי :תֹוְנֲחְלַׁש םִיִנְש רַעַשַה
 הָעְּבְרִאְו < :יוטחשי "םֶהיְקַא "תונְחְלָש הָנֹומְׁשי 'רעָשה ףַתָבְל" הָּפַמ
 הָמָא בֵחֹרְו יִצַהְו 'תחַא הָמָא ךֶרא תיֹזְנ יִנָבֲא יהלּועְל תֹוֹנְָלְׁשי
 ּוֵטֲחְׁשִירַׁשַא םיִלָּכַה-תֶא חני יםַהילֵא תָחֶא הָמַא ּהֵבָנְו יִצַחְו תַחַא

 'תיָּּ םיִנָכּוְמ דָחֶא" חַפָט יםיִתַפשַהְוי :חַבָּנַהְו 'םָּב הָלּועָהתֶא
 הָצּוחַמּו :ןכרקה רׂשְּבי יתוְנֶחְלָשַה - לֶּאְו ביָבָס ו ביִבָס
 רעש ףַתָּכְלֶא רֵׁשֲא יִמיִנָּפַה ךַצְחַּב 'םירש תוכל "יַמיִנָּפַה ירעשל
 ּךְרד ףיֵנּפ יםיִרָּקַה רעש ףְתָכ" לא ידָחֶא םֹוָרְּדַה ךְרַב 'םָהיֵנְפּו ןופַצַה

 םיִנְָּכל םורּדה ּךֶרָד ָהיֶנפ רָשא הכשל הז יִלָא רָּבַדָינ < :ןָפְצַה
 םיִנָהְכל ןופְצַה ּךֶרָד ָהיִנָפ רשא הָּכְׁשְלַהְוé :תיּבַה תָרָמְׁשִמ יִרָמָש
 הָוהְידלֶא יִולדיִנְּבַמ םיִבְרְקַה קודָצְדיִנְב הָּמַה חֶּבֶזִמַה תֶרָמָשִמ יִרָמְש
 הָּמַא הֶאַמ בחְרְו הָּמַא הֶאַמ ו ךְרֶא רַצְחֶהדתֶא דָמיַויד :וָתְרָׁשְל
 דָמִיַו תיָּבַה לאלא יָנָאָבְי :תִיָּבַה יִָּפְל ַחָּבְזִמַהְו תעָּבְרִמ
 שלש ירַעָשַה בָחְרְו הָּפִמ תֹומַא ׁשַמֲחְו הפָמ תומא ׁשַמָח יםלא לאי
 ֿבַחֹרְו הַמַא םיִרָשע םֶלֶאַה ירא :ֹוּפִמ תומא שלָשו ופמ תומא
 םיִליאהִלֶא : םיִדָמַעְו וילֲא ּולעי 'רָשַא תולעמבוי הָּמַא הָרְׂשַע ייֵּתְׁשִע

 -תֶא דַמָיַו לָביִהָהלֶא יִנָאיְבְיו 41 :הָּפַמ דָחֶאְו הֹּפִמ דָחֶא

 37 * 6134*-* | 38 טס (6 םֶליֵאְּב 63 רעׁשַה; 'גו םש >6); 1? הָמיִנפְל בָשיו
a (cf 793 |םיִדָּקַה רעָש-לֶא יִנָאיִבִיַו (6/ 41,3); (תלעה-תא ג44) | 39 1  

prb dl ||םֶלָאָל || *  )$ add? | 40 * sim Vrs; prb 1 (cfל 1 ילע | <<. >6 (8),  
ins 6 Gn: GDN); frt orig6 || %1 לע (64) | * > >= || b-b prb add41°26 |  

 'והו הלועה-תא || 42 6+ vמ תספת; 1 41 | = | הָלַאָה 'שַה | * 6 506 |= 1 'לע
DE | 437° 1 (cf Vrs)חשי. 6+ ' trsp 6 3 (cf 6( postגי || < ' Vrs(64) | 31 6  

 םָתָפַׂשּו (ג2030 (abia earum || °° 1? תיִּבַהָמ ּהָבֲחָר דָמֶא: 66 | 1 לעו |

 4 3 + וחיִנְי; 5 קזפ 6 6: בֶרֹחַמּו רֶמָמִמ תֹוסַכְל (טזéז4<) הָחְכָמ הֶלְעַמְלִמ |
 43/44 = 1 ₪1 cf( 6) רַצֲחָה"לָא יִנָאיִבִיו בש; 41 רעשל | 44 1 תימ-- (bו) ₪
 ins 6 6 הָּנָהְו | ל-ל 1 6 6 'םִיָּתְש תֹוכְׁשְל lc6 mnt| | %1 6 6) ָהיִנָּפּו | <1
 6 6 תַחֶאְו | '1 6 6 םּורְּבַה | + 1 ָהיֶנְפּ | 47 5 = 43,173 | 48 lc 6 לא
 םֶלָאָה | * exc 661 6) רעָשַה תֹופְתַכְו הָּמָא הֵרְׂשֲע עַּבְרַא | 49 *16 6 אן | | 6

 6 יִתׁש | == 1 6 6 רֶׂשֲע ַמְבּו | 31 לע 6 6.
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 :ילָהֶאְה בֵחְי הֹּפִמ"בַחְר תֹומַא-ׁשַׁשְו וָּפִמ בַחְר תֹומַא-שַׁש םיִליִאָה
 ׁשֵמָחְו ופמ תומא שָמָח חַתָּפַה תוְפְתָכְו תומא רָשָע חַתָּפַה בָחְרְו>

 יאָבּוי :הָּמַא םיִרָשָע בֵחְרְו הָּמַא םיֶעְּבְרַא וּכְרֶא דָמָיַו ֹוּפִמ תוָמַא
 'בֲחָרְו תומא שש 'חתָּפַהְו תומא םִָּתְׁש חַתָּפַה-ליִא דמו הָמיִנָפְל
 םיִרָשָע בֵתָרְו הַא םיִרְׂשָע ּוּכְרֶא-תֶא דָמָיַו+ :'תֹוְמַא עַבָש חַתָּפַה
 רמו :םיִׁשְדָקַה שֶדְק הָז יִלֵא רמו לָכיַהַה ינְפלֲא הָּמַא
 'ביִבָס וביִבְס תומא עַּבְרִא יִׂעְלַּצַה בַחָרְו תומא שש תִיַּבַה ריָק
 םימְעּפ 'םיִׁשלְׁשּו ׁשֹולְׁשֹי עֶלצ"ילַא עֶלצ תּועְלַּצַהְוֿפ :יביִבְס תִיַּבל*
 יםיִזּוחַא תויַהְל ביָבְס ו ביִבְס תֹועְלְצְל "תִיְּבְלְִרֶשַא ריִקַּב 'תואָב
 הֶלעמל הָלְעַמְל 'הבסנו יהָבַחְרְוז :תִיְּבַה ריָקְּב םיִזּוחַא יהודא
 -לַע* תיל : ביִבְס ו ביִבְס הָלעַמְל הָלְעַמְל יתיַּבַה-בַסומ יִּכ "תעְלַצל

 :*הָנְוכיִתְל הָניְלֲעֲה"לע הֲָעי הָגּותַחַתַה כ הָלעַמְל תיבל"במר כ
 הָנָּקַה "ָּלָמ תועָלְצַה 'תֹודְסימ ביָבָס וביִבְס 'ּהַבְג תבל "יִתיִאְרול
 שמח .ץּוחהְדלֶא" 'עלצלרָשַא ריקה יבתְרי :יהָליִצַא תומא שש
 בֵחָר תוכָשְלַה ןיִבּוי=י :'תְִּבְל רש יתוועְלְצ תיבי חְּנִמ 'רשאו תומא
 חַתַּפ חָּנַמַל 'ֹעְלַּצַה "חַתַפּויי :ביִבָסיביִבְס תִיָּבִל ביִנָס הָמַא םיִרְׂשֲע
 שָמָח חָנִמַה ים בַחרְו םורדל דָחֶא חַתַפּו "ןופִּצַה ךרַד  דָחֶא
 םיַהיְִּרִּד 'תָאּפ הָרזְּגַה יִנָּפדילֶא רֶׁשֲא ןִיִנַּבַהְו יי :יביִבָס ביִבְס תומא
 ָּכְרָאְו ביִבְס וביִבָס בֵחְר תֹוָמַא-ׁשַמֲח ןְנְּבַה ריָקְו הָּמַא םיִעְבש בַחָר
 היְנְּבַהְו הָרְזִּגַהְו הָּמַא הֵאַמ ְּךְרֲא תִיַּבַה-תֶא דֶדָמּויי :הַמַא םיִעְשִּת

 6 41, 1 ** 616 6 | 2 4 cf 40,215 || 3 °1prb אביו 6 + צל םסתם | * 1

 ּפַה בָמרְו | < 1 6 תּופתכְו | < ins 6 6 הּפָמ תומא עַבָשו הֹּפִמ | 41? לע | 51
 prb עוציה 6( 1א 65 | ל >1;6 66 3?) m7 | >> <6 )3"%( ; dl? sed 61 זס | 6 *6
 6 לע || ** 1 6 6 cf 36 Wy םישלש | < 1 6 6 didornua cf 1R) 6,6( תעְרְנִמּ
 5 1? 6 6 'ִּבָמ || < exc prb aliq; ins ? ץוחַה--לֶא ריקַּב 6צ 9 6 6 || ל * 6

 3 prps (cf ;(?dittogr) 66) ובחרו | * 1 ₪ הפ( al) ףסונו) vel 66[ 9 ּופְסנְו
crrp? (ca6 6 ריק ַהָמ ףַסּומַּכ | =  prbצה | 44 [ ' )3 (al DY) || ° prps (cf 

4oMSS Edd 3) 6 érwg diarAativnra Pony cf 389 | 71 6 68 ji) 

 = 1 6 8 61 6) הָנֹוְלֲעָה-לע הָנּוכיִּתַה ןָמּו הָנֹוכיִּתַההלע ? םיִלּולְב +) ּולַעַי 6
cf 6; al Ja], ₪ sic 1 | * prps 3a | Qאת(  rp; prps15 68 | 8 *  

ut 4o,sba)|אמלמ; 6 תּבִמ | < ?; >3 )12  mit MSS Eddתֹודָסּומ א סמ | *  
 9 516 630 ר | * prps עוציל; ₪ 1 | =< 6 'ַהָמ | 5 - ;dl (dittogr?) 1 'ָמּ]

prb trsp post 11; | pr1 ? ץּוציַה לֵצֲאַמ; 6 'צ ןיִּב | 1 3 תּומָא ׁשֵמָח | < זס  >> 
 שלה בוי הָרְּנַהְו | זז *] 6 , יַחְתְפּו | ל 1 קזמ עוציה | =< קזט 16 3 (6?)

cf 12.5 >8, קזס 61 | 12 1 לע | 5 41? 6 | 1 ן-  | alןופצל | 1  



 8316 לאקזחי 42,1—41,14

 הֶאַמ םיִדָקִל יהָרזִּנַהְו תיבה יִנָּפ בֵחְרְויּ :הָּמַא הֶאַמ ךְרֶא ָהיֶתּוריָקְ
 יִהְרֲחֲא-לע רֶׁשֲא הָרְְּנַה יֵנְפ"לֶא ןְנְּבַהיְּרא דֶדֶמּו5 :הָמַא
 יִמיִנָּפַה" לְכיֵהֲהְו הַּמַא הֶאַמ ֹוּפִמּו ו מ 'אָהיִקוּתַאְו
 ביִבָס וםיָקיִתאָהְו תֹומְטַאָה םיִנולֲחַהְי 'םיִפָסַה 5 :רצָחַה יֵמְלֲאְו
 "תונולחָה"דע יץֶרָאָהְו ביִבְס ו ביִבְס ץע 'ףיַחׂש ףפה דגני יםָּתְׁשלשל
 'ץּוחלו יִמיִנָּפַה תיּבַה-רַעְו חַתָּפַה לעַמדלעיל :תְסכמ יתֹונלַחַהְ
 ישו :תּוְדִמי 'ןוציחבו יִמיִנּפַּב' ביִבְס וביִבְס ריקה לּכ-ילָאְ

 פיפ :בְרּכל םָנָפםָנָׁשּובְּכל בכי הָרֹמְו םיִרמַתְו םיִבּוְכ
 הילָּכְדלֶא יּוָשָע ֹוָפִמ הָרֹמִּתַה-לֶא ריִפְכדינְפּו ופָמ הָרֹמְּתַה-לֶא םָדֲא
 םיֶרֹמְּתַהְו םיִבּורְּכַה יחַתָּפַה לעמ"רעי ץֶרָאָהמ*י :ביִבְס וביִבָס תִָּבַה
 הֶאְרּמַהי ׁשֶדקַה יֵנפּו 'הֲעָבְר תָזּזְמ לָכיֵהַה =י :לָכְיַהַה ריִקְו" םָיּושְע
 יתֹומַא םִיְּתִש ו וּכְרֶאְו יֵּהֹבָּנ תּוּמַא שולָש ץע יֵּחֵּבְזּמַה*= :הָאְרּמַּכ
 רֶׁשֲא שה הז ולא רּבדיו ץע ויָתריִקְו "וּכְרֶאְו ול "ויִתועצקִמּו
 תותְלּ םיִתְשְּו :שֶרְקִלְ לָביַהְל תֹוָתָלְּ םיתְשו :הָוהְי ינְפַל
 תותלד יִתְשּוי 'תָחֶא תלי םִיַּתְׁש 'תֹותְלְד תּובסּומ 'םִיַּתְׁש יתותְלִדל
 םיִרֹמְתְו םיִבּורְּ :לכיהה תוָתְלּדלֶא 'ןהילא *היושעו 5 ;יתֶרְחֶאל

 םיִנולַחְי :ץּוחַהְמ םלאָה נּפיילָא 'ץע בַעְו" תוריקל םוושע רש
 תיִּבַה 'תֹועְלַצְו םֶלּואָה תֹופְתַּכילֲא וּפָמּו ֹוּפִמ םיִרמְתְו יתֹוָמְטַא
 ירדה יהָנּוציִחַה רְחָה-לַא יָנָאיִצקוו 2 :יםיִּבְעָהְ
 14 prps ins הֹּפַמּו הפמ | :5יולע| פן? ָהיֶרֹחַא 6( 9 cf( ve 6) יִרחַא

dittogr ;(--אהק mltהיק--,  MSS [Hill]םסממ ) אֹּוהַה ןיְנְּבַה | = 0 אָהיִקיִּתַאְו 

 )= הירוחא cf ) et crrp? | > 4 dub cf 6; קזקs םיִנּופְס (?ןֹוציִחַה ומְלָאְ 'פהו |

 16 = cf( ?dub; 1 6) 'שֶל (ץeו תִיַּבִמ-לָא?) 'בָּסִמ (6 Pe a תּורֶאְמ 'ֶטֲא לַחְ
cf IR 6,15; 2Ch6( יִּפְחַמ תּורקַה )תיכו  crrp; 1 ? (cfל-*  | )6,4 (sed cf 1R 

6,15sq S| 5 ?; 1? peg ₪] ₪ 6,15|35 | < קזפ 'אָהַמ טו ? עקךסהמ 4 ו  
 < prb dl (dittogr?) | Ff dub; 12 (cf 3( לע cf Ex) 26,365 הָּכְסִמּו?) הָסָכַמּ

b=» ? (pr ‘Nal prps6 ןּוציִתָהְו יפה יֵּבַה חַתַּפ- ?הלעמ) | :7 יו לעו 6 6 |  
sed cf 19 | 1g ** <6% fit |(םיִתּורָח)  erAuuuévaלָכיֵהַבּו?) | == 1 םיושע; 6 ץ 

 sol לע | 20 ** pr 'BQ cod Muga תִיַּבַהא 1 6 6 )nיּבה 'ס?) ןּופְּסַה (3) דעו |
a1 *של זק; 1? תַעְבְר תֹוּוזמ לְכיֵהַה חַתְפְלּו תִיַּבַה ריִקסלְּב ו 6,3 |  

 6) יֵנְּ"לע | = 1 < 6 חֵּבְוִמ הֵאְרַמְּ 'מ | 22 *1 6 Vזs ֹוהָבָג | * גמ c 6 וּבֲתָרְ
prb dl | 24° 6ויָנְדַאַו | 3 <6;  velתומָא םִיִַּש | < 6 תו-- | 16 6 ונְדַאְ  

 שדקל, pזל 1 | ins prb (cf 6? rR 6,34( תזעְלצ | < 1 'ךל | = ויִאָה 'דל |=
a44 | + 4 crrp ? sed cf IR 6.35ָחַאָה יִּרַל םִיַּתְׁשּו | 1*25םױ- |לוילַע | <<  

 (םיִּצְצ יִרָטְפְ | < 1 לע | 1? 805 | 26 ** קזט ,cp 1 801 םיִבּורְכּו | ל 1 לע |
frt 5 1 6] * |42, 1 * 3)6?( יִנָאיִבִיַו  ézurwuéva cf 25%° | Cp0? | % 6  * > 

 ל 1 6 6 תיִמיִנָּפַה | * >3; 6 (תַמְדְק) הָמְדְק.
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 ידְנְנ"רְׁשַאוי הָרזִּנַה דֶננ 'רֶׁשֲא הָּכְׁשְלַהלֶא' יָנֲאַבו ןֹוְפצַה "רד
 ןּופְצַה חַתּפי יהָאַּמַה תֹוָמַא "ְִּרא ייֵנְּפ-לָא :ןופצה - לֶאי 'ןיִגְּבַה
 דָגְגְו יַמיִנְּפַה רחל רֶׁשֲא םיִרְׂשֲעָה דֶנְנכ :תֹוִּמַא םיִשָמִח בֵחְרָהְו
 נפלו :'םיִׁשלְׁשִּב קיִּתַא-יִנְּפדלָא קיּתַא' הָנֹוציִחַה רחל רֶׁשֲא הָּפְצְר
 'תַחֶא הָמַא רד יתוונפנדלאז בחר תּוִמַא רֶׁׂשֲע ללהמ תוכָשְלַה
 םיִקיִּתַא "בוי תֹוָרְצק תַנֹוְלֲעָה תֹוָכְׁשְלַהְו :ןֹופְצל 'םָהיַחְתַפּו
 ןיִאְו הָּנַה תּוׁשְלְׁשִמ יב :ןיִנְּב תּוָנוכיִּתַהַמּו תֹוָנּתְחַּתַהמֹי הָּנַהַמ
 תֹונֹכיִּתַהַמּו תֹוָנּתֲחַּתַהַמ לַצָאְנ ןּכלע יתֹורְצֲחַה יִדּומַעָּכ םיִדומע וה

 הָנֹצְחַה רַָחָה ְךְרּד תֹוכְשְלַה תָמְעְל ץוחלירָשַא רֶדנז :יץְרָאהְמ
 רֶצְחָל רֶׁשֲא תוכָשְלַה ְּךְרָא"יִּכי :הָמַא םיִשָמח וָּכְרֶא תוכָשְלַה יִנְּפלֶא
 התחָּתְמּו :הָמַא הָאמ לָביֵהְה יִנּפדלַע הָגַהְו הָּמַא םיִשָמַח הָנֹוצָחַה
 :הָנֹצֲחַה רַצָחָהַמ הָּנַהְל ואבְּב םיִדָּקַהַמ 'אובָּמַה הָלֶאָה 'תוְכָשֶל
 ןָנְּבַה י נפלא הָרזִּנַה נפלא יםיָדָקַה רה 'רַצְחַה רֶרג ובֲחרְּבייפ
 ןופצה ְּךֶרַּד רֶׁשֲא תֹוכְׁשְלַה יהַאְרַמּכ םֶהיֵנְפְל יִּדַרַדְויי :תֹוכְׁשְל
 "יַחְתַּפְכּויי :ןָהיֵחְתּפְבּו ןָהיִטְּפְׁשִמְכּו ןָהיֶאְצומ ילכו ףּבֲחְר ןּכי ןּכְרֶאְּ
 תֶרָדְגַה יֵנְּפּב ְּךְרדְךֶרָּר ׁשֹאָרּב חַתַּפ" יםּוָּדַה ְּךְרְּרי "רשא תוכָשְלַה"
 יתוכָשל ןופְצַה תוכָשְל ילֶא רַמאיַו 3 :'ןאובְּב םיִדָקַה ְּךֶרָּב הָניִנֲה
 -ולָכאָ רֶׁשֲא שֶדְקַה תֹוְִָׁלו הָּנַה הָרזִגַה נתי רֶׁשֲא םּורָּצַה
 יִׁשְדָקוּוחיִגִי םֵׁש םיִׁשְדָקַה ישדק היהיל יםיִבֹורק"רׁשַא םיִנָהְּכַה םָש
 בה :שדק םִוְקְמַה יִּכ םֶשֶאָהְו תאַּפַחַהְו ּהָחְנִּמַהְו םיִׁשְדָקַה

 'וחיני םָׁשְי הָנּוציִחַה רֶצֶָה"לֶא שדה ואציאלְו םינכַה
 הא םיִדָנְּב 'ּושְבָלְו 'הָנִה ׁשֶדָק"יִּכ ןַהְב ּותְרָשְוירָשַא םָהיֵדְגִב
 6 (cf) + רעש, ;frt ins || 5 id Vrs 1? יִנָאְרִיַו | ff] prb 6 6 תוכָשְל הָנֶהְו

 הר + 6*) שָמָח | = קזל 1 6 65 דָנְָו | 5 dub ||  crrp ?; 'פ"לא
 ? הֹּפִמ הֶלַאְו הפמ הלא | | כ * קמ 'אה | * 1 'מ | < ? ₪06 | 3 * ] תימ--| <

 ב dub (6 םיֶשָלְׁשִמ) | 4° 41 6 68 | ° 1c 68 הֶאַמ תומא או | 6
6°lcéּולָצַאְי 6/6 | לל >8 |  prps13 0 'כאי; MSS JQ— | 5 * ioMSS 

 תונוציתה | * >3; 368? | ל 1 לע | 8 = 1 קזפ 6 6 לּפַה ןֶהיִנָּפלע הָּנַהְו |
et con33 'לַה תַחַּתָמּו | * 1 6 א אֹובָּמַה | זס == 1 + ןצֶחַה רַדָּנַה שארֶּב  

(cf 40,24( | Plc21 ףרד) הָמְדק יִנָכְלויְו ( ? deinc eps prb exc alig; ins = : 

 6 םורְּדַה;א :₪ cf( נ) ? ּהֵּנַהְו | <1 לע | %1 לע | זז > 6 ָּךֶלַהַמּו ₪1 | ל 6
 תודְמְּכ;1 ₪ 'ִמְּכ ןָהַאְרַמּו | = 1 6 6 ןבחרכּו | %1 6 6 לכְכּו | < 1 'תַפּו (6/ 4) |
 ז2 * <6, dl | ל prb add | = prps 'ּדל ₪ 4 | 55% דק | 13° lc Vis ילו |

wb cf6 | >16 5644,19 | = 658 ? אל |  cfל 14  
 Vrs םהב | 51 ? < 36 cf 6 הָמַה | < 0 Vrs wa] cf 44,19; K ּושְּבְלַי



 818 לאקזחי 43,11—42,15

 יּיֵמיִנְּפַה תָיַּבַה יתודמדתֶא הָלְכְו 5 :םעְל רשַא-לֶא ּוָבְרְקְ

 :יביָבָס ויביִבְס וָדְדְמּו םיִדָקה ּךָרָד ויִנָּפ רשא רעשה ְרֶה יִנאיִגוהְ
 הָּדַמַה הֶגְקִּב 'םיִנְק 'תֹוָמֲא-שַמֲח יהָּבִמַה הָנְקַּבי םיִדָקַה ַחּוְר דֶדָמי*
 :ביִבְס" הָּבִמה הָגְקַּב 'םיִנָק תּוֶאְמְשמח ןוָפְצַה חּוָר "דָדְמיז :ביִבָס
 בֵבְסייפ :הָּדַּמַה הָנָקְּב 'םיִנְק תֹוָאַמ-ִשַמֲח ידָדְמ םוְרָּדַה ַחּוָר "תֶאיה
 עַּבְרַאְל< :הָּדִמַה הָנָקִּב םיִנָק תֹואַמ- שמח יהדמ םִיַה חּוריֵלֲא
 ׁשֵמֲח בַחֹרְו תֹואַמ ׁשֵמֲח ְּךֶרָא ביִבְסיביִבְס ול 'הָמוָ יודָדמ תוחור
 רַעְׁשַה- לֶא יִנָכלויַו 43 :לחָל שדה ןיִּב ליִלָבַהְל תואָמ
 מ אָּב לֶאְרשי יִהלֶא דּובָּכ הָּגַהְו> :םיִדָּקַה ְּךֶרּב הנ רֶׁשֲא רעש
 הָאְרַמְכּו :וְְְּכַמ הָריִאַה ץֶרֶאָהְו םיִּבַר םִיַמ לוקְּכ וליקו םיִרָּקַה
 ריִעָהתֶא תחש יאְבְּב ֹיתיִאְררְׁשַא הָאְרַמּכ יִתיֵאָר רֶׁשֲא הָאְרַמַה
 דֹוָבְכּוּצ :ינָפדלֶא לַּפָאְו רַב רַהְנילֶא יִתיִאְר רֶׁשֲא 'הֵאְרַמַּכ תואְרמּו

 יִנאָשִּתַו* :םידקה רד וינְפ רֶׁשֲא רעש רב תִַּבַהלֶא אָּב הָוהְי
 :תִָּבַה הָוהְודובְכ ּאָלְמ הָגַהְו יָמיֵנְפַה רָצְחֶהְלֶא יִנֲאַבְּתַו חוה
 ייֵלֲא רָמאַיַוז :יִלָצֶא דַמע הָיָה שיאו תִיְּבַהַמ יִלֶא רֵּבּדִמ עָמְשָאְו
 -ןֶּכָשֶא" רֶׁשֲא ילגר תֹוּפַּכ םוקמ"'תֶאְ יֵאָסַּכ םוקְמ'תֶא םֶדָאְדְּב
 םש לֶאְרָשידתיּב דוע ּוֲאַמַטִי אָלְו םֶלועָל לֶאְרָשְיד ינַּב ךוֶתְּב 'םש

 םֶתְתּב :יםֲָתֹומָב םֵהיכְלַמ ָרְנְפָבּו םָתּונזִּב םֶהיכְלמּו הָּמַה שק
 ּואְמִטְו םֶהיֵיִבּו יִניִּב ריקַהְו יִתְִּזִמ לָצֶא םֶתזִּמּו יפסדתֶא םֶּפִס
 הָּתַעְפ ייִפַאְּב םֶתא לכָאְו ּושָע רֶׁשֲא םֶתּובַעוְתְּב ישדְק םש-תֶא
 :םֶלועָל םֶכֹוּתְב יִּתְנַכְׁשְו יֵּנַמִמ םֶהיִכְלַמ יֵרְנַפּו םֶתּונְז-תֶא ּוָקֲחַרְ

 ּומְלָּכְִוי תִיַּבַה-תֶא לָאְרְשידתיּבתֶא דּגַה םֶדֶאְדְוְב יהָּתַאפ ם
 ׂשֲע-רֶׁשֲא לָּכִמ ּוֿמְלְכִנ-םָאו'יז :יתיִנְכְּת"תֶא ּודְדַמו : םהיִתוְנועמ

 15 *1 frt 6 6(6?) nמ | ל prb 1 6 6 הָמיִנְּפִמ | << 1 ? תִיָּבַה תֹוחְר דדֶמּו

Q MSS Edd3) | ל  nonn || ** dl 6 6 (cf6 | 16 6 --+ל  )6 | %1 5 + ןָיְנְבְל 6 cf 
 תואָמ, ins NbN | < 41 6 6 || *% 1 6 6 'מּו בֶבְסְו jg * 41 6 6 | ל טש %

 sed 18 6 6 trsp post 19 || 18 * prb dl, 566 616 |° dlc 6 | דפ ** | דדָמּו סו

 sed cf 6 | prb dl, sed cf6 | > 41 6 6 | 20 *1 ? (cf 6( דגיְנְבְל תחַא הֶּדָמ
 cf 15 | ל 1 6 63 ,n| | Cp 43, 1 01 6 680 | 3: 4-4 $V ] 6 6 501 הָאְרַמַהְו |

frt DI, 566 6) 6 | 1הוהי אַבְּב | = 1  vel (prps)6 ואַבְּב MSS OYל ] 6  

 לע 6 6 || 5 1 תיִמ-- | 6 1 6 עזפ 'אָהְו | 7 * 6 + תיִאָרַה | 1? 66 הֶז | = םש
prb dl (dittogr vb sq?); ca 20MSS( 6) םֶש יִמָש ןַּכִשַא | % 6 תיַּב | < cf3; 1? < 

add | “16 םֶכּותַּב | ף 1 6 6 'עָו | זס * 1 6 28155 680 'אְו | °  'b3;66  
 6 6 ca( 20155 'בת) ותיִנְכָתְו (קזק ֹותָּדִמ) ּוהֲאְרַמּו | זז *= ₪ 1 6 6 'ָּכִי םַהְו
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 -לָּכ תֶאְו יותֹרּוצ"לָכְו "ויִאְבּומּו ויָאָצֹוִמּו 'ותְנּוכְתּו תִיַּבַה "תֶרּוצ
 ּודְמְָשיִו םֶהיִניִעְל בֶתְכּו םֶתּוא עֶדוה =ֹוָתֹרּוְּת"לָכְו 'וָתרּוָצלָכְו ּויָתְקִח
 יתרות תאי :םָתֹוא ּושָעְו ויָתְקֲח" לָּכ תֶאְו וָתְרּוְצְדלָּכדתֶא
 תאְזיהָּגַה םיִשְדְק 4: ביִבָס וביִבְס ולגה לכ רָהָה שארדלע תִיְּבַה
 חַפָטְו הָמִא 'הַמַא 'תֹומַאְּב ַחְּבְזִמַה תּוְּדִמ יהָלֲא :"תִיָּבַה תֶרות
 ידָחֶאָה תְרֶז ביִבְס ּהָתְפָשיִלֶא 'הָלּובְנּו בַתְוהֶמַאְ יהַּמַאָה 'קיַחְו

 םִָּתְׁש הָנּוּתְחַּתַה הָרְזעֲה"רַע ץֶרָאָה קיִחַמּוייי חּבְזִמַה 'בְּג הזו
 עֶּבְרַא הָלּודְגַה הָרְזעֲה"דע הָּנַטְקַה הָרְזעָהְמּו תָחֶא הָּמַא בֵחָרְו תומא
 הָלְעַמְלּו יליֵאְרֲאָהַמּו תומא עֶּבְרא ילֶאְרַהַהְויפ :'הָמַאָה בֵחָרְו תומא
 הָרָשָע םיִּתְׁשִּב ּךֶרא הָרָשָע םיִּתְׁש ליֵאְראָהְויֿפ :יֵעֵּבְרַא תֹונרקַהי
 ְךֶרא הָרְׂשַע עֶּבְרַא יהלְזעֶהְוּיז :יֲעְבְר תעּברַא "לֶא עּובְר בחְו
 יּהָתֹוא ביִבָס ילּובּגַהְו ָהיעָבְר תעֵּבְרַא לא יבחב הרָשָע עברַאּב

 :םידק תונּפ ףהתלעמו ביִּבְס הַמַא ּהָלדקיִחַהְו הָּמאָה יִצֲח
 ַחָּבְזִמַה תקְח הלא הָוהְי ינדא רַמָא הָּכ םָרֲאְדןָּב ילֶא רַמאיו
 -לָא הָּתַתָנְויִפ :םֶּר ויָלָע קרול הלוע ללע תֹוָלעַהְל ותושַעַה םִויַּב
 הָוהְי ינדא םָאְנ ולא םיברקה קודצ עַרְּזִמ םָה רשא םיולה םיִנְַּכַה
 עּבְרֶא לע י יהָּתַתָנְו ומְּדִמ יִתֲחקָלְו> :תאַטַחְל רֶקְּב"וַּב רפ ינתרשל
 ותוא יִתאַּטֲחְו ביִבָס לּובְגַהְ לא הָרְועֶה תו עּברא-ילָאְ 'ויִתנְרק
 ץּוחַ תִיֿבַה דקְפַמּב 'ּופְרָשּו תאָטַחַה רּפַה תֶא * תְְָלוי :ּוהַּתְרַפְכְו

 ואטַחְו תאָמַחְל םיִמָּת םיִּעְדריִעָש ביִרְקִּ יִנָשַה םויבו שקל
 "ב רפ 'בירקת אטחמ 'ִהְתיִלַכְּבי :רּפּב ואטח רשאכ ּבְזמַהתֶא
 וכיִלָשַהְו הוה ינְּפל יסָּתְבְרְקַהְו+ :םיִמָּת ןאָצַהְִמ לאָז םיִמָת רֶקְּב
 םיִמָי תַעְבש55 :הָוהְיל הָלע םֶתֹוא ָלֲעָהְו חלְמ םֶהיֵלֲע 'םיִנֲהְכַה

inqs | dlc rblckKזז ל1? תרצו | < 1? 6 668) || %1 'אובמו |  ק 
cf 63 | * GAR (cf) 36 )1 א 1ותְרצ) || < 0 ויָתרּות || 12 * ?;  .nonn MSS 

alc 6 86683 | 13 * 38 | * 17 6 68 הָמָּב | *  dlcהָמַה, קז 1 | 5  
 ו ו <63 (ן תַחַא) | 6

 ינו |

 בחר הר = ששב ּךְרא הֵרְׂשֲע שש הָנַטְקַה הָרועָהְו היער | <1לע | 5 | |
 * prb crrp; 1 ? (cf 13( ּהָתָפְׂש-לֲע | 1 ויָת-- | < 1 6 Vrs תונפ || 18 = 41 6 6||
 זַפ 1 'ברקה cf 40,46 || 20 * 6 3 קטז | * סז לֶא | * 1 6 63 תֵּבְוּמַה תוגרק |
 91 6 6 לעו | (&)prb 41 cOB || 21 * 6[ 2ס* |?1 ּוהּופְרשו 8 | 22 6 וחקי
 +1 | 23 * 1? םֶתֹולַכְכּו | * 6 cf 20* | 24 * 1? םּובְרְקַהְו (6 םֶּת--) | ל + 4



 820 לאקזחי 44,12—43,26

 םיִמיִמְּמ ןאַצַהְְוִמ לִיֲאְו רֶקְּבִּב רפּו םויַל תאַטַח"ריִעְׂש הָשַעּת
 :'וד ואְלִמ ותא ּורַהְטְו חַּבְזַמַהתֶא ורּפַכְי םיִמָי תַעְבְש6 :ּושעי
 םיִנַהְּכַה ּוׂשעֵי הֶאְלְִו יִניִמָשַה םויב הָיָהְו יםיִמָיַהזתֶא לכי
 'ינדא םֶאְנ םֶכְתֶא יִתאֵצְרְו םֶכיִמְלַש-תֶאְ םֶכיִתוְלועתֶא ַחָבְזַמַהְלַע

 ןוציחה שקמה רעש ְּךְרַב יִתֹא בָשיַוי 4 - :הֹוהְי
 הָיְהִי רּוגְס ּהֶּנַה רעשה הָוהְי יֵלֲא רֶמאי* :רּוְנְס אּוָהְו םיִדָק הָנּפַה
 הָיָהְו ּוב אָּב לֶאְרשיייהלא הָוהְי יִּכ וב אביאל שיִאְ ַחָתְּפִי אל

 רעש נאיבי + :אצו ובד אוב רעֶׁשה 'םלוא =
 "הנהי תיִּבדתֶא" הָנהְיְדדוְבְכ אָלְמ הֵּנִהְו אָרֵאְו תיבה נפלא | ןּופָצַה
 ךיִניִעְב הֵאְרּו לבל םיש םֶדָאְְְּ *הָוהְי ילא רַמאֹיופ :יִנָּפ-לָא לֹּפֲאְו
 יהָוהְי"תיִּב תֹוָקְח" לכל ךֶתא רֵּבַדִמ יִנַא רֶׁשֲא-לְּב תַא עמ ְּינְזֲאְבּו
 :ישּרְקמַה יִאְצוְמ לָכְּב תִיַּבַה אֹוָבְמַל בל ָתְמׂשְו "וָתרוּת -לָכְלּ
 םֶבְלבְר הָוהְי יִנֹדֲא רַמֲא הָּכ לֵאָרְׂשִ תיּבלֶא ימלא תְרַמָאְו
 ֿבלדילְרע רָכַג"יַנְּב "םֶכַאיִבַהְּב :לֵאָרְׂשִ תיִּב םַכיֵתֹובעוּת- לָּכַמ
 -תֶא םֶכְביְרְקַהְּב "יִתיַּבדתֶא ולְלַחְל ׁשְְקמְ תיוְִהְל רָשְב ילרעו
 אלי :םכיֵתּוְבֲעּותילְּכ לאי יִתיִרְּבדתֶא ורֿפִַו םֶדו בלח יִמָחַל
 ישְְּקִמְּ יִּתְרַמְׁשִמ ירְמׁשְלי יןּומיִׂשְּת יישדק תֶרָמְׁשִמ םָתְרַמְׁש
 רָשְּב לָרעְו בל לֶרֲע רַכָנ- ל ּהָוהְי ינדַא ַמָאדהְכ ם :םכל

 ייפ :לֶאָרׂשִ נב ךותּב רֶׁשֲא רגל יִׁשְמילֲא אובו אל
 ירַחֶא יֵלְעַמ ּועָּת רשאי לֵאָרְׂשִי תֹוֲעְתִּב יִלָעִמ ּוקֲחָר רֶׁשֲא םֹוָלֵהיםֲא
 =ילֶא יִתּוּדְקְּפ יםיִתְרְׁשִמ יׁשְדְקִמְב ויָהְו יי :םנֹוע ּואָשְנְו םֶהיִלּולּ
 -תֶאְו הָלּועֲה"תֶא ּוטֲתְׁשִי הָמַה 'תִיְּבַה-תֶא םיִתְרׁשִמו תָיַּבַה ירעש
 םָתֹא יּוָתְרָשְי רֶׁשֲא עי :םתְרשל יםָהיפְל ּוָדָמעְי הָּמהְו םָעָל חבְּנַה

 25 1? ושעי | 26° 8X 968 ּורְּפְכְו | * א ודי Q (cf) ייד 1? ¢ 63 םֶהיֵד
  ₪16 6 | Cp 44, 2 prb add | 3 * 6 dior; prps Tsל | 6 616 ** 27 | 627
dl 6 6)8(3 | > Q7אל | % 6) 467% |41 לע || ל 6" 'ב; ₪16 8 תייָּבַה | 
51 6 mit MSS 6 לע | 5 * prb add | * 1 ? 6 6 ל(לָאזלע | << ₪ 1 6 3 תיִּבָהְו 
  ₪6 6ָס ויָתרוּת | << גטס | 6 6(=) יִרָמַהתיִּב +7 | 7 * 6 'ַהְל | לל 4
5 1 6 639 'R) )66 ,צג ּורְבַעַתַו praeterisis) | 1 6 0 לָכְּב | 8 55 <6)8( | 

 פק גם 9 | 0 * 6 ב.  etןָכָל  | 1c 6ל 1 (קזק) םּומ-- || << 6 תֶרָמָשְמ רמשל
  cf bjםירמש +61 םירעוש ) -* <668( | 1191? (cf 60לכ | * 6 תב | זס 80

 ל ל <8, ?ft dl (dittogr = 'שדקמ) | <16 6 לע | *°<8 | * 6 םֶעָה יִנְפְל |
 12 °1 cf) 63( רש.
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 יי יִתאָׂשְנ ןֶּכ"לע ןֹנֶע לושְכַמְל לֵאָרְׂשִידתיבל 'ּויָהְו םָהיִלּולַנ יִנָפל
 יל ןֵהַכְל לא שגיא :'םנֹוע ּואְשְנְ הוהָי יִנֹדֲא םֵאָנ םהילע
 םֶתֹובֲעֹוְתְוי םתְמלַכּואְׂשנְוםיִׁשְדָקַה ׁשְָק"ילֲא יׁשְדק"ילכילע תְׁשֹנְלְ
 ותְדְבַע לבל תִיָּבִה תָרָמְׁשִמ יִרָמְש םָתֹוא ייֵּתַתָנְויצ :ּושַע רֶׁשֲא
 קודצ יִנָּב םיולַה : םיִנָהְכַהְוי וב השעו רֶׁשֲא לכל
 הָּמַה יֵלֲעַמ לַארׂשוח'ינּב תוַעְתְּב שמ תֶרַמְׁשִמ"תֶא ורמש רֶׁשֲא
 ינדַא םָאְנ םֶדָו בלֲח ל ביִרְקַהְל יִנָפְל ּודְסַעְו יִנְתְרשל ילֲא וברקי
 ינתרשל ינָחְלְש- לא ּובְרקִי הָמָהְו יׁשְּדְקִמ" לא ואב המה ו :הָוהְי
 תיִמיִנָּפַה רֵצְחָה ירעש"לא םֶאּבְּב היָהְויז :יִּתְרַמַׁשִמתֶא ּורְמַׁשְו

 םיִּתׁשְפ יִסְנְכמּ םשאר-לק יָה םיִּתְשַפ ראפ :הָתַבְו תיִמיֵנּפַה
 הָנּוציִחַה רַצְחַה- לא םַתאַצְבּויִפ :יעְזיַּב ּורְּנִחִי אָלי םַהיִנְתַמ לע ּויָהְי

 הָמַה-רֶׁשֲא םֶהיִדְנְּבתֶא ּוטְשְפַו םָעְהלֶא יהָנּוציִחַה רַָחַהְלֶא
 םיִרֲחַא םיִדְְּב ּשָבָלְו שֶדְקַה תֶכְשְלְּב םֶתּוא ּוחיִגַהְו םָּכ םֶתְרָשִמ
 וחלשו אָל עֶרָפּוּוחָלנְי אָל םָשארְוי :םֶהיֵדְנבְּב םָעָקתֶא ּושדקְיאָלְו
 -לֶא םָאֹובְּב ןהְכילּכ ּותְשּודאְל ןיְיְוי :םָהיִשאָרְדתֶא ּוָמְסְכְי םְסְּכ
 -םֶא יִּכ םיִשְנֶל םֶהָל ּוֵחָקִי-אְל הָשּורְנּו הָנֶמְלַאְו> :תיִמיִנָּפַה רַצְחֶה
 ןֶהְּכִמ 'הֿנְמלַא הָיְהִּת רֶׁשֲא הָנָמְלאְהְ לַארׂשי יִתיִּב עַרֶזִמ תולּותב
 :םעֶדֹו רוָהֶטְ אָמָטְןיִבּו לחל ׁשֶדֹק ןיִּב ּורוי יֵמַע-תֶאְוי :ּוחקי
 יֵתֹרּוּת"תֶאְ יוהַטַּפְׁשו יֵטְפְׁשִמּב 'טֿפְׁשִל ּודְמַעְי הָּמַה יביִלעוא
 יתַמ" לאו :ושדקי יִתותַּבַש-תֶאְו ּורֹמְׁשִי יִדַעְוָמִ לכ יִתְקֶחתֶאְ
 תָחֶאְלּו יתָאְל תבלו ןֵכלּו םָאְלֹו בָאְלסִא יִּ הֶאְמְטל אובו אל םֶדֶא
 םיִמָי תַעְבְש יֹוִתְרֲהָמ יִרָחאְו אמי ׁשיִאל הָתְיָה "אל" רֶׁשֲא
 תַרְׁשְל תיִמיִנָּפַה רַצְחֶה לֶא :שֶרְקַהלֶא ואב םויָבול :ול"'ורפסִ
 יִנָא יהלֲחנְל םָהְל הָתְיְהי5 :הָוהְי ינדא םָאְנ וְתאָטח ביִרָקִ ׁשדקַּב

 r2 ° 17 (cf 3) | >> >6(%) | r3°lc pc MSS 6 לֶא | * 416 6 |°6
 לֵאָרְׂשִי ישדק, קrb 1 6[ Lv 222.3.15;2122 | 16 6 לֶאְ | << 6 םֶתֹועְתַּב
 ועָּפ רֶׁשֲא | 14 * 6 ּונְתַנְו | * >668) | 15 * 516 8 ;(interv( 6 'פה | ל 6
 תיִּב ו 5 6 + 0טט(סצ cf) 29 הָחְנֶמָ) | 17 >68(65); ?al? vell הָתִיַּבִמ |

19g = dl | 22 * dlc 68 |" <6)%( ; 1 41|69 אל |  add? mlt MSS18 *- >3;  
bbw) || 5 0 Vrs ings! (Kא  mlt MSS bwin);6 6 םֶּד | * 0  ins?24 *  

3NQ] | > 1 6 nonn MSS 630 bi | 6ּוהָטְפשּו) | 25 * 6? שמ | ל 1 6 639  
 Nm 6( 26 | 26 * 1 6 3 ותֶאְמְט ן 1 < IMS 63 “BD! | * ins prb 6 8 זָא]

 רָהְטִי |27 = dlc 6(%) | 28 ** 1 6 צ הָלֲחַנ םֶהָל הָיְהִת אלו



 822 לאקזחי 45,12—44,29

 הָחְנַּמַה9 :םֶתְִחַא יִנא לֵאְרְׂיְּב םֶהָל 'ּיִנְּתַתִאָל הֶּזְחַאו םֶתְלַחנ
 :הָיִהְי םֶהָל לֶארשיִּב םִרֲחְ- לכו םולְכאְ הָּמַה םָׁשְאָהְו תאּטַחַהְ
 םיִנַהָכל םָכיֵתֹומּורְּת למ למ תַמּוָרְּת" לכו לכ יוכל תיִׁשאָרְוּ>

 דיל הָבְרְּב חיִנְהְל ןַהכל נתת םֶכיִתְסיִָע תיִשאְַו הָיָה
 פ = ּםיִנָהְכַה ּולְכאְו אל הָמֵהְּבַה"ןמּו ףֹועָה"ןִמ הָּפְרְמּו הלֵבְנלְכי

 שקו הוהיל הָמּורְת ּומיִרְת הָלָחְּב ץֶרָאָה"תֶא םֶכְליִפַהְבּוו 5
 -ׁשֶדק ףַלֶא 'הָרְׂשְע בֵחְרְו 'ךְא ףָלֶא םיִרְׂשֲעְו הָשַמַח ְּךרֹא ץֶרָאָהְמ
 תֹוָאַמ שמח "שָדקַהְדלֶא הֶזַמ יהָיְהְי :ביִבְס ּהָלּובג"לְכְב יאוה
 "ןְמּוג :ביִבְס ול שָרְנִמ הָּמַא םיִׁשִמֲחו ביִבְס עֵּבְרְמ תוָאמ ׁשֵמֲחַּב
 םיִפְלַא תֶרׂשֲע בַחְרְו ףֶלָא םיִרָשְעְו יִׁשְמֲח ּךֶרא דֹומְּת תאּוה הָּדִמַה
 םינַהפל יאוה ץֶרֶפַהְִמ ישי :םיִׁשְדְק ׁשֶדָק ישָּדְקמַה 'הָיִהְיובּו
 םּוקמ םֵהָל הָנָהְו הָוהְיתֶא תַרׁשְל םיִבָרְקַה 'הֶיְהְי שקמה יִתְרָשְמ
 תְרָשַעַו ךְרא ףֶלֶא םיִרְׂשֲעְו הָׁשִמֲחו :'שּדְקִמל שָּדְקִמּו םיִּתָבְל
 םיִרָשָע" הָּדְחַאְל םֶהָל תִיַּבַה יִּתְרָשִמ םיולַל "היָהְי בַחְר םיִפְלא
 הָשַמַח ראו בַחֹר םיִפְלַא תַשַמַח ּונַּתִּת ריִעָה תּזְחַאְו ":'תכשל
 אישו :הֶיִהְי לֵאָרְׂשִ תיֵּב"לָבְל ׁשֶדָקַה תַמּורּת .תמעל הלא םיִרָשָעְו
 ׁשֶדֹקַה-תַמּורְ נפלא ריִעָה ת ואל ׁשֶרלַה תַמּורְתַל הָּזִמּו הָּנַמ
 ּךְראְו הָמיָדָק יהָמְדָק תֶאְּפִמּו הָּמִי םִי"תַאָּפִמ ריִעָה תַּוְחַא נפלא
 וָל'הָיְהְי יץֶרֲאָל* :הָמיִדָק לבג" לא 'םי לּובְגִמ םיקלֲחַה ירָחַא 'תומָעְל
 -תיבל ּנְּתִי ץֶרָאָהְו ימעדתֶא ּאָאיִשְב רוע ּונוידאלו לארי הּנֲחַאֹל
 יִאיִשְנ םָכְלבר הֹוהְי יִנדַא רֿמָאההָבפ ם :םֶהיִטְבְשְל לארשי
 כיתר ּומיָרָה ּושע הָקַדַצּו טָפָשִמ ּוריִסַה 6 סַמַח לאש

 תֵּבַה רַמֲחַה לרשעמ יתאָשל היָהְ לֲחָא ןָכִ תַבהְ הָפיִאָהיי ושל
 םיִרָשָע לקשה יי :וּתְנֶּכְתִמ הָיְהְי רָמֹחַה-לֶא הָפיִאָה רָמחַה תריִׂשֲעַו

Cp 45,1 68 לכ] | c3 םֶביִּתְּבדלְע || בז  c 6 cf28 * 6 ןַתָּנִת, ₪ 1 || 301  
 ז 5 61 6 41155 Edd 39 || * ו 6 6 Dרשy | 51? איה 39 | 3 3 לָכ 6 חיהי
 cf 6), ₪6 56 1 | 2 prb טפק קס 4 || * 1 6 6 cfS הָיָהְו | < : 6 רקס |

nn | ** = add | > <63, dl | 4 * <5)8(, dl | * 63 nen) (frt orig +0  = 
 לה | < prb dl | 9% prps (cf 6( שרומל גו םָשְדְקְל דָקפִמ (יִּתְבְל | 9*5
 הָיָהְו; 1 < א הָיְהִי | * ו 6 6 תֶבָשְל םיִרעְַל | 6 >3; 6 ןַתְּת 0?דמִמ) | ל *1

ml MSS Edd n9— | * >$, prb dl (dittogr?) |לע | * 1 לעו | *1 םֶדק | 51 6  
c6דמ || * 1 6 6 הָיָהְו |יו' prb dl 6 3; 6 trsp in 7 (Nb1 6 6 הָמָי |82  

 לֵאָרְׂשִי יִאיִשְנ | זז * זק ?, 1? םָכָל 61 6) || * 1 קז 61 6( תיִרָשע
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 לֶקָש 'הָׁשִמֲחַו הָרָׂשֲע םיִלָקְׁש 'םיִרְׂשֲעְו הָׁשַמֲח םיִלָקְׁש 'םיִרָשָעְ" הָרּג
 תיִשש ּומיִרַּת רֶׁשֲא הַמּורְּתַה "תאו :םֶכְל הָיְהִי הָנֶּמַה
 קֹחְויצ :םיִרֹעְׂשַה רַמֲחַמ הָפיֵאָה 'םֶתיִשָשְו םיִטָחַה רַמֲחַמ הָפיִאְה
 'רָמִח םיִּתַּבַה תֶרׂשְע רה ןמ ּתַּבַה 'רַשְעַמ "ןֶמָשַה תֵּבַהי ןָמָשה
 םְיִתאָּמַה ןמ א" ןמ תַחַא-הָשְוי5 :'רמח םיִּתַּבַה תֶרָׂשֲעיִּכ

 תאו ה ויהְי "ץֶרֶאה םעֶה "לב כ הוה "ינדא
 ךֶסּגהְ ּהָחְנַמַהְו תולה הָיְהִי איִשָּנַהְד לעיל :לֶאְרְשיּ איׂשנל

 רעְּב רפכל םיפלשהרתאה הלועהיתַא החְנַמַה-תֶאְ תאַטֲחַה"תֶא

 ס :לֶאְרְשְיתיּב
 רֶקְּב"ןְּבירּפ "חֶקִּת שָדחל דָחָאְּב ןושארָּב הּוהְי יָנֲֹא ומָאְהֶכי*

 ןתְנְו תאָּפַחַה םָּדִמ ןֵהֹּכַה חקל :ׁשְדְקַמַה"תֶא 'ֵתאַטֲחו םיִמָּת
 "תזּוזָמד לע יבמ הָרְזעֶה תונּפ' עּברַא-לָאו תייַּבַה 'תזוזְמילָא
 ׁשיִאַמי "שֶדחַב הָעְבשְּב' יהָשַעת ןכוי :תיִמיִנָּפַה רַצְחַה רעש
 םוי רָשָע "הָעְּבְראְּב ןושאְרְּבִיי :תִיְּבַה-תֶא םֶּתְרַפְכְו "יִתָּפִמּו הנש
 הֶשַעְוי לכי תוָצַמ םיִמָי יתוְִבְׁש 'גח חסַפַה םֶכָל הָיָה שדחל

 תַעְבָשְוי :תאָמַח רַפ ץֶרָאָה םעד 2 דַעְבּו ודעְּב אּוהַה ם איִשנַה
 םיִמיִמִּת םיִליִא תַעְבָשְו םירפ תעְבָש הָוהיל הָלֹוע הָשעְי גָחָהִיִמְ
 הָפיִא הָחְנִמּו :םויל םיִּזַע ריעָש תאטַחְו יםיִמָיַה תַעְבַש םוילי

 הֶׁשֵמֲחּב ייִעיִבְשּב< :הָּפיִאָל ןיק ןָמַׁשְו הָׂשֲעַי לוַאָל הָפיִאְו רַפל
 'הָלֹעְּכ תאָשַחּכ םיִמָיַה תַעְבַש הָלֲאָכ הֶׂשעַי גָחּב ׁשֶדֹחַל 'םוִי רֶׂשֲע
 :₪ :+ פ | :ןָמָשַכְו הָחְנּמַכְו

120: 204 25 + 15 = 60 W=1 ,הנמ sed prb crrp | *1 6 6* הָשְמִַח | 1 
  | 14 ** prbהָרָׂשֲעַו || < 1 6 65 םיִשָמֲחַו | 13 * 6 "| | * 16 טופ תי- *6 6

add | "1? תיִרָשַע cf 11? || => al 6 6)8( )1 רפה) | 516 % 613 רּפַה | 15 * crrp? 
is ? הָמּורְּת cf 6 | * <3; 1 ? 6 6 -תוחְּפָשִמ (6* -- לּכְנִמ | * 6 םָכ | 
16 * <6)%(, crrp ? cf ל-ל || ל-ל [ prb (cf 6( תֶא (ןַּת) ּונתי vel c 3? ומיִרָי | 

  lvel'ב1 | 18 51 םוטז 6 6 6[ 20 | ל  || * 1 6 4oMSS Vrsהֶל-- 5 6 17
nti |ל 1 < 2155 630  | Ig “lc ca 3oMSS 6by6 אָּטַחְל |  velcםֶת--  

 :זלע | < 3 מַה 'ִּפ | 20 * 8 'עי? 1 הֵׂשֲעַי | ** 1 c 6 שֶדחַל דָחָאְּב יִעיִבָשַב |
velחספה || ל  postל " רָשָע 'חבו ' ? sed insמ,  prps6 | 2ז *  cf2;  > 

 prb) dl vel | (isd?) חַסֶּפ ה גַח | < 16 115 Vrs תעָבַׁש | 41 6 68 ולכאת |
 23 ** >5; 61 ₪ 'מיה 'ש | 248 ?a | 25 *68 'בו | * >6 (8) 5 || 8 'ִכְו



 4 לאקזחי 16—46,1

 םידק הָנֹּפַה תיִמיִנְּפַה רַצְחֶה רעש הּוהְי יִנדַא ַּמָאדהְכי 6
 שֶרֶחַה םיְבּו חָּתְפִי תֶּבַשַה םויְבו השעמה ימי תשש רּוֹגְס הָיִהְי
 יתוזמדלע דַמֲעְו ץוחַמ רַעְׁשַה 'םלוא ּףְרד איִשָנַה אָבּוי ּחְתָפ

 ראה םע חשה :בֶרעָה רע רנו רעהו אנו רַעָשַה
 "רֶׁשֲא הָלעֶהְו :הָוהְי פל םיִׁשְדֲחָבּו תּותְּבַשּב אּוהה רַעָשַה חַתּפ
 :םיִמְּת לואְו םֶמיִמְּת םיִשְבְכ הָׁשׁש תָּבְׁשַה םּווּב הוהיל איִשְּנַה בֶרֶקִ
 :הָפיִאָל ןיה ןמשְו ודָי תַּתַמ 'הָחְנִמ םיִׂשָבַּכַלְו ליאל הָפיִא "ּהָחְנִמּו5

 יםיִשְבְּ "תַשַשְו יםֶמיִמת ירקּבְּב רפ ׁשֶדֹחַה םוְיָבּו6 ס
 הָחְנִמ הֵׂשֲעַ ליאל הָפיִאְו רֿפל הָפיִאְוז :'ּויְהְי םָמיֵמּת לֵאָ
 רה איִשּנַה אֹובְבּופ :הַפיִאָל ןיה ןמשו ודי גיִׂשַּת רֶׁשֲאּ םיִׁשְבּכלְ
 הוה נפל ץֶרָאָה"םע אובבּופ :יאַצִי ֹוּכָרַדְבּו אֹובְי רעְׁשַה יםלוא
 בֶנָנ רעש" אָצָי תֹוֲחַּתְׁשִהְל ןופצ רעש ְךֶרָד אָּבַה םיִדְעוְמּב

 רעשה ּךְרַה בּושָי אָל יהָנוֶפְצ רעָשְְּרִב אֵצַי בָנ רעש-ךֶרִד אָּבַהְ
 אובָי םָאּובְּבי םֶכותַּב איִשָּנַהְו י :'ואצי יִחְכָנ יִּכ וב אָּברְׁשַא

 רֶּפַל הָפיִא הָחְנִמַה הָיָהְּת םיִלעוְמַבּו םיִגְחְבּויי :ּואָצִי יםָתאֵצְבּו
 -יִכְנ* פ ::הָפיִאָל ןיק ןֶמְשְו ודי תָּתִמ םיִשְבְּכְו לָיאְל הָפיִאְ
 -תֶא ול חַתַפּו הוהיִל הָּבְדנ םיִמָלְׁשוִא הָלּוע הָבָדְנ איִׂשָנַה הֶׂשֲַ
 הָשעי רֵׁשֲאּכ ויָמָלַשתֶאְו ֹותְלֹעדתֶא הֵׂשְעְו םיִדָק הנפה רַעְׁשַה
 ותְנָשְְּב שָבָכְו יי :ּותאַצ יֵרֲחַא רעָשַה-תֶא רגְסְו אֵצְיְו תָּבַשַה םוָיְּב
 :רתא הָשַעתַ" ירֶקָּב רֶקּבַּב הָוהיל םויַל הלוע יהְׂשעּת םיִמִּת

 תישילש ןָמָשְו הָמיִאָה תיִשש ירק רָב ויִלע יהׂשעת הנוי
 ישעי :דיִמָת 'םָלֹוע יתֹוָקִח הָוהְיל הָחְנִמ תֶלָפַה-תֶא סֶרָל ןיִהַה
 פ = :דיִמָּת תלוע יקב קב ֶמָשַה"תֶאְו הָחְנִמַהְתֶאְו שָבְּכַהדתֶא

 = "ותְלַחִנ ויָנְּבִמ שיִאְל הָנָּתַמ איִשְּנַה ןַתִיְזיִּכ הֹוהְי ינדַא רַמָאדהּכיפ

Cp 46, 2° 6 407° || * 6369 vid jמפת | 5 * 5+-הָשַעַי | * 41 כזפ 6 
  | 1 insהֶששְו  || > Orםיִמָּמ  1 6 76MSS QF Vrsל || 3&3) 6<6°° | )5662 |

 הֵׂשֲעַי  | * <5, 6 J; veldl(cf4) velםיִמִּת  || > | prb 6 63קזפ 6 3 םיִמיִמִּת =

 (ef7°) | 7 6 torn | 8 * 61 2* | ל KO ואצי ||  * | ןופצ | ל 1 c plus rooMSS 
Q Vrs אָצִי || ro ** 3 וב אָּב רָשַא רֶעָשַּב | * 1 6 34155 69 אָצָי | r2 6 

 (@) <6 | = <8; 1 6 pc MSSעי | ל  *1 6 nonn MSS 68ב | 3 4 )568 =
 |  <6 | * 1 6 nonn MSS Vrs npn'עי | 14 * 1 6 21155 684 'ַעי | ל 64 <

 |  >3MSS 6'ַעַי, 6 ? ושעת | ל  06" (cf¥)ושְעְו;  *1 6 K cf 36ז5 | )66>5 =
 מ. 6 6 1* 16
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 יוּתְלֲחּנִמ הָנִּתַמ ןַּתי-יִכְויז :יהָלֲחנְּב איָה םֶתְּזִחַא' הָיְהִת ויָנְבָל איֶה
 'ותלַחנ ּךַא איִׂשָנִל 'תָבָשְו רּורְַּה תנׁש-רע ל הָתָיֲהְו ויָדְבעַמ חאל
 םֶתְּזְחַאַמ םֶתְנהְל םֶעְה תלחנמ אישְּנַה חקידאָלְויי :הָיִהָּת םֶהָל ויִנְּ
 :ותְּזִחַאַמ שיא יֵּמע וצָפידאל רֶׁשֲא ושפל ויָנְּב"תֶא לח ותְוִחַאַמ

 שדה יתֹוְָׁשְלַה-לֶא לעשה ףְתַּכ"לע רֶׁשֲא אובְמַב יֵנֲאיִביני
 המי םֵתְכְי" םוקמ םֵׁשהּנַהְו הנֹופצ תֹנּפַה 'םיִגַהְכַהדלֶא
 םֶשָאָה-תֶא םיִנֲהְּכַה םָׁשהלְׁשבְי רָשַא םוקֶמַה הֶז יִלָא רַמֲאָו>>
 רַצָחָהְדלֶא איצוה יתְלבְל הָחְנַּמַה-תֶא ּופאי רֶׁשא תאטֲחַה- תֶאו
 הָנוציִחַה רַצָחֶה לֶא יִנָאיִצְויַו :םַעָהדתֶא שקל הָנוציִחַה
 רַצָח רַצֶחֶה עַעְקְְּב רַצָח הֵּנִהְו רצֲחֲה יעֹוצְקִמ תעַּבְרַא-לא יִנֹרְבֲעו
 יםיעְּבְרַא "תורטק תֹוָרֵצֲח רַצְחֶה תַעצְקמ תַעַּבְרַאּב=* :רַצְחְה ַעָצְקִמְּב
 ירּוטְנ3 :יתֹועְצָקְהִמ םַּתְעּבְֶא תַחַא הָּנִמ בַחְר "'םישלָשּו ְּךְרא
 תוֶריִטַה תַחַּתִמ "יּושָע תולָשַבִמּ םַתְעְּבְרֶאל ביִבָס 'םֶהְּב ביִבְס
 יתרשְמ םש- לש רֶׁשֲא םילשבְמַה תיַּב הלא יִלֶא רמו :ביִבָס

 :םַעָה חַבָזיתֶא תִיָּבַה
 ןֶּתְפְמ תַחַּתִמ םיִאְצְי םִיַמ-הַנָהְו תּיַּבַה חַתָּפלֶא יִנָבָשְיַוי 7

 ףְתַבִמי יֹתַחַּתִמ םיִדְרי םִיָמהְו םיִרָק תִיַּבַה יגְפיַכ הָמיִדָק תּיַּבַה
 ינסו הָנופצ רעְׁש-ְָרר ינֲאיצויני :חָבַזִמל בֶגנִמ תינָמִיה "תיבה
 םיִּכַפְמ םִיָמדהְּגַהְו 'םיִָדָק הָנֹוּפַה יִּדָרּר ץּוחַה רעשי-לָא ץוח ְּךֶר
 ףֶלֶא דַמָיַו ודָיַּב וקו 'םיִדָק ׁשיִאָה-יתאָצב :תיִנֲמְיַה ףַתָּכַהְִמ
 םִיַּמַב יֵנַרְבעַיַו ףֶלֶא דָמָיני :'םספָא ימ םִימַב יֵנָרְבעיו הָמַאּב
 לֵחַני ףלא דמוי :םִינְתְמ ימ "ינרבעינ ףלַא דמו םִָכְרִּב 'םימ
 :רבעידאל רֶׁשֲא לֵחֵנ ּוחַש יַמ םִיַּמַה ּוֵאְנִיִּכ רבע ןלכואזיאל רֶׁשֲא
 :לֵחָּנַה תַפְׂש"ילע יִנבְׁשו יִנכלּויו םֶדֲא-ןב תיִאְרַה יֵלֲא רמי

je 16ו הָבָׁשְו  A [ bםָת=) הְָּחַא || דל * >(  (SA58; 68 ַחֵנְּב  b>16  
 63 nb— | 18 dlc 609 | 191 (cf 3 של | ל-ל 1 הכל רֶׁשֲא 6686 | |
 prb 6 א םֶתְּכְרִיְּב ; 6 אט קוט (6%855 + kara 00).) =? (הָּמי) רדָרְּפִנ | 201

cf 22 ||תע-  prbופאי 6[ 8 | 21 1  et ins DW postרָשַאְו  vel 6 6 DQ), vel 
sic 41; dl 6 699% | 23 "|6 6 הָּמַא | 5  frt insתּונַמְק | ל  c 63 cf Hier22 5]  

 - תֹוריטְו; cf 63? || ל 1 6[ ₪) םֶהָל (צe1? םֶתוביִבְסְ) | < 1 תיושע | 24 5
 6 יִּתָּב | Cp 47, ד ** >3, ₪ add | * dl 6 630 << 6 'ָּכַהַמ | 2 **] ? דלֶא
 רעשל ץוחמ ; in 48 trsp (cf 63( 'רד post Bm || 1 prb הָמ-- | 3 * 1 קזפ אָצְ
 ?vel יִנָאְצּויַו | ל 66 ? םֶדְקִמ ; 1? (הְגֶמְדְקַה | 6 רבעינ | 4g 'ַא; 1? םיִסָּפ |46

cf 3°; ins 6 12155 88% DQ | 5 *=< 6 ni6 יִמ | < 6  ca 30MSS3*| ל 16  cf 
nisi אלו | * 3MSS 6 6/3 גי' | 6 * <6)8(; dl? | ל > mlt MSS Edd; Or לֶא" 
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 $26 לאקזחי 19—47,7

 רָמאִיַוי :הֶּזִמּו הָּזִמ דֶאְמ בר ץע לַחַּנַה תַפְׂשִלָא הָּגַהְו "יִנָבּושְּבז
 הבְרעֶה"לע ודְרַיְו הָנֹומְרַּקַה הָליִלְנַה-לֲא םיִאְצֹו ּהָלֶאָה םִיָמַה ילא

 שֶפָ"לְכ היפ פה 'ואפרִגְ יםיִצוִמַה המלא הָמֹיה ואבו
 הנה הֶיָהְו הָיְחָי 'ִילֲחנ םַש אֹובָי רָשַאלָּכ לָא ץרְׁשײרׁשא והָיַ
 אֹוְבי"רֶׁשַא לָּכ יָחְו אָפרְִו הלאה םִיָמַה הָּמֶש ּואְב יִּכ דָאָמ הָּבַר
 םִילְֶע ןיעדדעְ יד ןיעמ 'םיגּוד ויִלָע יודְמֲעי 'הָיְָו < :לַחָּנַה הָמׁש
 לּודְנַה םִיַה תגְַּכ 'םֶתְנְד יהָיְהִּת 'הָניִמְל יְהִי םיִמְרִחְל ֹוָטְׁשִמ
 לֵחנַה-לַעי :ּונּתְנ חלל ּואפְרִי אל ויִאָבְגּו "ותאַצּביי :דִאְמ הָּבַר
 םתי"אְלְו ּוהָלֲע לובידאל לכאמה ץעד לָּוהְנַמּו הָּזִמ ותָפָש- לע הע
 ֹויְרְפ ןָיָּהְו םיִאְצוְי הָּמַה שָּדְקִמַהְְִמ ויִמיִמ יִּכ רָּבַבְי וׁשְֲחְל ויָרּפ
 : :הָפּורְתְל והלעו לכַאמל

 ץֶרָאָהיתֶא ְלֲחנְתִּת רֶׁשֲא 'לּובְג "הג הֹוהְי ינדַא מא הבי
 ׁשיִא ּהָתֹוא םתְלַחְנּוי :יםיִלְבֲח ףסוי לֵאָרְׂשִי יטבש רֶׂשְע יִנָשִל
 תאְּזַה ץֶרֶאָה הלפַנְו םֶכיִתְבַאל ּהָּתִתְל יִדָיתֶא יִתאָׂשְנ רֶשא ויִחָאְּ

 לנה םנהְמ הָנּפְע תַאְַל ץֶרָאָה לג הְָופ = הָלֲחנְּבםכל
 לּבְּגְןיּב רֶׁשֲא 'םִיַרְבס הָתּורּב"תַמַחי :הָדָדְצ 'אובְל ןֶלָתָח יִָרְּרַה
 הָיָהְויז :ןרְוח לּוכְּגדלֶא רֶׁשֲא "ןוכיתה רַצָח" תַמֲח לּוֵבָנ ןיִבּו קׂשָמּד
 "תמח לּובְנּו הָנֹופצ" וןופְצְו שמה יִלּוְבַּג ןוניע ךַצְח םִיַהְְוִמ לּובְ
 קָשָמּ *ןיִּבמּו ןרוח 'ןִיּבַמ 'םיִדָק תֶאָפּוי :ןופצ תַאּפ "תֶאְו
 ינומְדְקַה םָיַהְד ילע ילּובְּגִמ ןֶּרְריַה לארי ץֶרֶא ןיֵּבִמּ דָעְִַּה ןיִבַמּ
 -דַע רַמְּתִמ הָנָמיֵּת יִבָנְג תַאְפּויפ :הָמיִדָק תֶאְּפ יתֶאְו 'ּודְמְּת
 :הָּבְנַג הָנָמיִת-תַאְּפ תאו לודְנַה םִיַה-לֲא הלחנ שרק 'תוביִרמ יִמ

 7 * ;rrp 1 ? יִנְביִשיַו ₪ 6* | * | 6 6 לע || 8 == cזזק; קזק םיִצּומֲחַה םִיַּמַה
 6/3 | *16 א ּואָּפ--; QMSSiB— | g *16 6 לע | * 16 טז לֵחַּנַה |  +םִיַּמַהְ

mit MSS | >ל  | 'Yזס *1 6 634 'ִעְו; א ודמעי 0  | dl (dittogr)64 <$;  
(cf 3)6 ויהי | *1 1  (conjויָמיִמ  prps1 הָנ-); ( dub6 684 הָיְהִי | % >3;  

 הָתְיָהְו | ! 16 032(60) ותָנְד | זז * ס ויָתּוצְּב א ותאָצִּב | * 8 Oז אלו | ז2 6
 הָיָה | I3 *16 תסתת MSS 684 nl | b | 'ִּגַה | = prb ]( add 6 0 םי יִלְבַח) |

a | 'ִ | * ins 6 6 npn cfi6 | 163 id 6, sed prb dl | * 6+ lia, prps15  

 | 48 Nu 349,ז ; cf 17(ןָנ--) ןזניע הָרֵצָח,  cf 25 10165 | = 1 (prps cf 6)םֶליַח "|
  vel'ח 'ג 'צו  | >> <6)8(, dl?; prps vel'גג | * 1 הָנּופָצ  lftלע | זז 6 6 41

 תאז | prps * 18+רֶׁשֲא ןוניִע רַצָחַמ  cf 48,1 || 4 1 6 nonn MSS 8יח 'ג יִנָפִלע
prb sicl | * 1c 6 ןיִּב | 'ִבּו | 1? 6 630 ליִּבְגַמ | * 1 6 תסתמ MSS 6 דע | 

lc 3 cf 66 npn, cfig | = 1 6 8MSS 8 תאז | 19 *>$ |? lc nonn 

= Mss gv --תַב | 5 1 6 8MSS 68 .תאז 
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 תאז תַמֲח אֹוָבְל תכנ-רע לּובָנִמ לּודָּנַה םִיַה םִייתַאְפּופ
 :לֵאְרְׂשִי יֵטְבְׁשְ םֶכָל תאִּנַה ץֶרֶאָהדתֶא םקלַחְיי :םָידתַאְּפ
 -רֶׁשֲא םֶכְכיִתְּב םיִרְַה םיִרגַהלּו םָכְל הֶלֲחֹנְּב ּהָתוא ּולְּפַּת יהיָהְו

 ָֹלְפי םָכְּתִא לֵאָרְשִ "נְבּב חָרֶזְאכי 'םֶפָל ווקְו םָכְכּותְּב םיָנָב ורלוה
 וִּתִא רֵנַה גרא טָבָשַב הָיָהְויו :לֵאָרְׂשִי יֵטְבַׁש ָךוְתַּב הָלֲחנְב
 תומש הָלֶאְוי 4 ס | :הֶוהָי יִנדַא םָאְנ ֹותָלֲחַנ ּוְנְּתִּת םֶש
 יע רצח das ירא הָנּופְצ הצקמ םיִטְבְׁשַה
 ןְד 'םיַה םיָרָק"תַאְפ וְלויֲהְו' תֶּמֲח ךִיײלָא ּהָנּופְצ קֵׁשַמר לוב;
 .לַעְוי דָחֶא רֶׁשֲא הָמָי תֵאּפ"דַע םיִדָק תאַּפִמ ןּ לוב \לַעְו> :דָחֶא
 לבב .לעוי :דָחֶא לת הָּמָי"תאְּפ"רַעְו הָמיֵרְק תֶאָּפִמ רָשֶא לוב:
 הֵׁשנִמ לבג לע :דֶחֶא הָשַנְמ הָמיזתַאָּפרַע הָמָהְק תֶאְּפִמ יִָתְפ
 תֶאָּפִמ םִיְרְפֶא לוב לער :דָחֶא םִיַרְפֶא הָמִיהתַאָּפ-דַע הָמָרָק תאָּפִמ
 םיָרָק תֶאְּפִמ ןַּבּואְר לבג לעוד :דָחֶא ןֶבּואְר הָמְי"תַאָּפיֲעְו םיִדְ
 -דַע םיִדָק תֵאְּפִמ הָדּוהְ לבג bys :דָחֶא הָדּוהְי הָמָיְדתַאְּפִדַע
 בחל ףַלֶא םיִרְׂשֲעְו ּהָשַמַח ּומיִרְּתדרֶשא הַמּרְּתַה הָיְהִּת הָּמִי תֵאּפ
 ׁשְדְקִּמַה הָיָהְו הָּמֹי-תַאְּפ-רַע הָמיִדָק תַאְּפִמ םיקלחה דחאּכ ראו
 הָשמַח ףרא ההיל ּומיִרְּת רֶׁשא הָמּורְּתַהְ :הָכֹותְּב
 ׁשְרְקַהתַמּורְת הָיְהֶּת הָּלֵאְלּוזפ :יםיִפְלֲא תֶרָשַע" בַחְרְ ףלפ םיִרָשָע
 םופלא תֶרָשַע 'בֲחְר ּהמִיְו ףַלֶא םיִרְׂשֲעְו הָׁשְמֲח הָנֹוֿפְצ םיִנָהְכל
 הלא םיִרָשַעְ הׁשֵמֲח 'דרא הָּבְנַנְו .םיִפְלֲא תֶרׂשֲ יבחר הָמיִדָקִי
 רֶׁשֲא קוצ ינְִמ קה נהלי: :ֹוכֹותּב ההיׁשדקמ הָיָה

 לא םישְדק שר ץֶרָאָ תַמּורְתמ יהָימּורְת םהָל הָתְָהוִי* :םיול
 ףַלֶא םיִרשַעְו הָשַמַח םיִנַהְּכַה לוב תַמעל ייל :םיולה לוב
 בַחרְו ףלא םיִרְׂשֲעְו הָשַמַח רא"ל םיִפְלַא תֶרָשַע בֵחְרְו ךֶרא
 תישאר רובעי אלו ירמי אָלְו ּונָמִמ ְרּכְמייאָלְו4 :יםיִפְלַא תֶרׂשע
 20 1? c 3 ליִּבְנַ | 2ז >3 | 22 * 01 60[6(=; םתְלַּפַהְ 3? | ל >8 || < 8
 01 ייִנְבְּכ | 51 6 364 ּולּפַי | Cp 48, ז <= 1 םיַהְדַמ ₪ 47,17 | * 1 קזט 6 "|

cf 6 e 358[הָמיתַאְּפ"דְעְו הָמיִדְק תַאַּפִמ לּובְּנַהְלַעְו  crrp; 1 prb5 1 לע | 4  
ro * <6, prb add |ג4 4. 5.7.8 | 9 = 1 ףַלֶא םירשע 1  J21 דעו  

sic ₪6 שְּדְקַמַה רהְו | זז ** 1 6 686 3 םיִש-- | 12 *  = || prb addו 3  
 le sMss cf 36 הָמ-- | * 1 לע | 14 *1 6 69 'ללו | * | לּפַה 6 | < 6
 ףלא םירשע | ז4 *16 63 אל | * 1 6 8 ּורמַי | < 1 6 8 ּורָבֲעַי (א רובעי 0

 ריִבַעְ
53* 



 828 לאקוחי 29—48,15

 -לַע בֵַחֹרְּב רָתּונַה םיִּפְלִא תׁשַמֲחוי5 :הוהיִל שֶדְקדיִּ ץֵרָאָה
 הָתְיָהְו שָרְגַמְלּ בשומל ריִעָל אּוָהלֶח ףֶלֶא םיִרָשעְ הֵׁשַמֲח יִנּפ
 תַעָּבְרַאְו תואמ שמח ןוֿפְצ תֶאַּפ ָהיָתּוּדִמ ּהָלַאְוי :הכּותֿב ריִעָה
 יִתַאָּפַמ םיִפְלַא תַעָּבְראְו תוֶאְמ ישמח ׁשַמֲח בֶנָנ-תַאָּפּו םיִפְלַא
 תֵעּבְרַאְו תּואַמ שמֲח הָמִי-תֶאְּפּו םיִפְלַא תַעְּבְרַאְו תואמ ׁשַמֲח םידק
 םיִשָמָח הָּבְנֶנְו םיִתאָמּו םיִשָמַח הָנּופצ ריעל ׁשְרְגַמ הָיָהְווז :םיִּפְלַא
 רֶתּונַהְוי :םִיָתאָמּו םיִׁשִמֲח הָמְיְו םִיתאָמּו םיִשָמַח הָמידְָו םִָתאָמּו
 םיִפְלַא תר הָמיִדְק םיִּפְלַא תֶרָׂשֲ ׁשֶדַה .תַמּורָתו תַמְע ךְראָּב
 ידְבְטְ םֶחְְ יהתָאּובת הָתיִהְו 'שֶדְקַה תַמּורְּת תַמֲעְל היָהְוֹי הָמי
 הָמּורְּתַה"לְּ :לָארְׂשִ יֵטְבְׁש לָּכַמ יוהולְבעי ריִעָה ידָבעֲהְו פ :ריִעָה
 -תֶא ּומיִרּת יתיִעיִבְר ףלא םיִרָשַעְ הָשָמַחּב ףלא םירָשעו הָשַמַח
 ו הָזִמּוו הָּזִמ איִׂשְנַל רֶתונַהְוי = ריִעָה תזָחֶא"'לֶא שֶרְקַה תַמּורְּת
 \ףלא םיִרָשעְו ּהָשַמַח יִנָּפ'לֶא יריִעֶה תַזחֶאלְ ׁשרָּקַה- תַמּרְתל
 -ילַע ףֶלֶא םיִרְׂשֲעְו הָׁשְמֲח יגֿפ-לַע הָּמיְו הָמידק לבודד יּהָמּורְּת
 תָּבַה ׁשּדְקַמּו שֶדְקַה תַמּורִּת הָתְיָהְו 'אישָּבל יםִיִקְלֲח תַמָעְ המי לבג
 יאיִשּנל רֶׁשֲא ּךֹוָתְּב ריִעָה יִתוֲחַאַמּו יול יתַזִחַאְמּו* :יהְכּותְּב
 :'היהו יאיִׂשָנַל" ןַמָיְְּ לבג ןיבּו הָדּוהְי לבג יב הָיָהְי
 ולַעְו :דָחֶא ןַמְוְנִּב הָמי-תַאְּפ-דַע הָמָדָק תַאַּפַמ םיִטְבְׁשַה רָתְו>
 | לּובנ \ לע :דָחֶא ןועמש הָּמְי"תַאְּפ"-דַע הָמיִדְק תַאְּפִמ ןמְנְב לוב
 | לוב \ לע :דָחֶא רֶכשָשְי הָמָיתֶאְּפִדִדַע הָמיֵדְק תֶאָּפִמ ןועְמְׁש
 ןלּובְז לבג ו לערי :דָחֶא ןלּובו הָמְיתַאָּפִדִדַע הָמיַדָק תֵאַּפִמ רָכשֶׂשִי
 יבָננ תֶאָפלֶא ד לבג לע דָחֶא דג הָמי-תַאְּפ-ַע הָמָדָק תֶאָּפִמ
 :לדנַה הע הלחנ שדק תַביִרְמ ימי רֶמָּתִמ לבג הָיָהְו" הָנָמיִּת
 | םתוקלַחַמ הָלֵאְו לַארׂשִ יֵטְבְׁשְל הָלֲחּנמ ּוליִּפַּת-רַׁשַא ץֶרֶאָה תאזפ

 פ  :הָוהְי יגדֲא םָאְנ
Saree ה 

r5 Q וכותְּב | 16° dl 6 4 (dittogr) | ל 1 6 6MSS ®i | 18 ** prb dl 

{dittogr); prps )41 + ;--ריִעְל הָיִהִי | * 36(0) ות (ְהָּוְחַאל K)6( -הָת | 19 6 

  veוהדבעי) | 20 * ?; >5; 1? תעַּבְרְמ  (plur MSSָה--  pro 1 | * 1 6 6יִדְבַעְו,

  | > < 6הָמיִדְק | ל ג לע (prps( bז pלע || 21 * גחve? 5 )₪ הָעּובְר | * 1 תֶאְו
/ dl | 116 nonn MSS 669 דע || < 16 6'ַחַה | exc? )]--הָיַהִי | < 0 כ 

(cf 2(23 1 דעו  | prb add1 קז 'חַאַו | * 1? שֶדְקַה | < 6 קוטז || 7% >3;  = 
ia 24-27 | 28 *>60?)S | ל-ל 1 prb גה )3 =( יהי (63 nis eius) || " 5 

 'נְּב.  | 2g 1 6 3MSS 9דע  | 4] 6 2MSS 6דע; 1 ? לע; 6 'מו +39 =
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 םיִפְלַא תַעָּבְרִאְו תוָאַמ ׁשֵמֲח 'ןוֿפְצ תֶאָּפִמ' יריִעָה תֶאְצּות הָלָאְופ
 השולש "םירעש ילַארׂשִ יִמְבְׁש תומש-לע ריִעָה ירעָשְויגי :הֶּרִמ
 "לאי 3 ודָחֶא יִוֵל רעש דָחֶא הָדּוהְי רעש דָחֶא ןַֿבּואְר רעַׁש 'הָנופְצ
 ירעָשְו השלש םיִרָעָשּו 'םיִפְלַא תַעָּבְרַאְו תֹואַמ ׁשֵמֲח הָמיִדְק 'תֶאּפ

 ׁשֹכֲח הָבְנָנתַאְפּו :דָחֶא ןָּד רעש רָחֶא ןמְיְנְּב רעש דָחֶא ףסוי
 רעש דָחֶא ןועְמַש רעש הָשלָש םיִרָעָשּו הִֶּמ םיִפָלַא תַעְּבְראְו תֹואַמ
 תַעָּבְרַאְו תואָמ ׁשַמֲח הַמי-יתַאּפ :דָחֶא ןֶלּובָז רעש דָחֶא רָכׁשְׁשִי
 < - רעש דָמָא ֵׁשֲא רעש דָחֶא די רעש הַׁשלַׁש יםֶהיִרְעְש 'םיִפְלַא

 :'הָמָש ו הֶוהְי םוימי ריעָהיםֵׁשְוהָלֲא רָשע הָנֹמׁש ביס :דָחָאִלְָפ
30 * cf 31°° | ל-ל [ prb הָנְופְצ 'פו | 3r ** trsp prb in 30 post רעה } 

  exc (cf 30. 33 3) Nh | 16 5ל |  Diלן שו | < ג04 | 32 **] קזפ

Vrs ש' | 34 * 1 6 nonn MSS Vrs ִפַ || ל' ins 6 6S הְדִמ | ° 1 6 63 םיִרְעְשו | 
35 7 crrp?;1?ּהוהי ריע שמֶה cf 6 et Jes 60,14. 



HOSEA. עשוה 
 | םֶתוי הינע יִמיִּב יִרָאְּבְִּב עָשּוהדלֶא הָיָה רָשַאו הָוהְיְזרַבְּדי 1

 | :ילֶאְרְשי למ ׁשֶאֹוידְּב םעֶבְרי יַמיֵבּו הָדּוהְי יכלמ הָיִקִזַחִי זָחֶא

 עׁשּוה-לֶא הוה רָמאַֹ : יֵעְׁשֹוהְּב הָוהְי"רָּבְּד תלֲחְּתיי
 םיִנּונְז יָדְלו םיִנּונְז תשא לז חק דל |

 :הָוהְי יִרְחֶאַמ ץֶרָאָה הָנֶזַת הְָזיִּ
 הָוהְי רָמאִיַנ+ :ןּב ול דלתו רַהְּתַו םִילְבְּדתַּ רָמָּג-תֶא חקיו ליו
 ויָלֵא

 טעְמ רֹוָע"יּכ | לאָעְרזי ֹוָמָׁש אָרְק
 אּוהו תבע לאָעְֶזו ימְּיתֶא יִּתְְפּו
 אֹוָהַה םּויּב הָיָהְוי :לֶאָרְׂשִי תיִּב תּוָכְלְמִמ יִּתַּבשַהו
 :לאָעְרַזְו קָמַעְּב .לֵאָרְׂשִי תָׁשְקִתֶא יִּתְרבׁשְ

 ול רָמאּיַו תב דָלִּתַו דוע רַהּתופ

 דוע ףיסוא אל יִּכ הָמֲחְר אָל ּהָמָׁש אָרָק
 :םֵהָל אָשֶא אָשְניִּכ לֵאָרְׂשִי תיֵּבדתֶא םֵתַרֲא

 םֶהיֵהְלֲא הָוהיִּב םיִּתְעשוהְ םַחַרַא הָדּוהְי יתיָּב-תֶאְולי
 :םיִׁשָרְפְבּו םיִסּוסְּב יהמַחַלָמְבּו = בֶרֶהְבּו תָשְקְּב םָעיִשוֶא אָלְו

 רֶמאינפ :ןֶּב דַלָּתַו רַהָּתַו הָמֲחְר אָל"תֶא למת
 פ :םֶכְל הָיִהָאדאל יִכְנָאְו ימע אל םָּתִא יִּכ יִמַע אל ומש אָרְק

 םה לּחּכ לֵאָרְשִיינְּב רַפְסִמ הָיָה ל
 רָתסִי אָלְו דָמְיאְל רֶׁשֲא
 םָּתַא יִמעְאְל םֶהָל רַמָאְירָשַא  םוקמְּב הָיָה
 | :יָח-לֲא נְּב .םֶהָל רֶמָאְי

Cp 1, r °° prb add redact (al 2%* add habent) || 2 ° sic mlt MSS 
(interv) | 3 Var רהתו | vs 7 add? | 7 * 60 יִנְּב | ft 4 | = םֶכיֵהלֲא 
| 44 Origen Aug || Cp 2, 1--3 prb add; al trsp 1--3 post 25. 

: 
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 וֶחְנ לַאְרָשְוְינְבּ .הָדּוהיינְּב ּוצָּבְְנְוי
 דָחֶא שאְר םֶהָל ּומׂשְו
 :לאָעְרַזְי םּוי לודָנ יִּכ ץֶרֶאָהְןִמ ּולֲעְו
 :הָמֲחְר "םֶכיִתוחַאְלְ ימַע "םֶכיַחַאְל ּוְרְמָא

 להשיא אָל יִכנֲאְו יִּתְשֶא אל איָהדיִּכ ּוביִר םֶכְמִאְב ּוביִר+

 ְהיִרְׁש ןיבמ ָהיפּופאנו ָהינְפִמ ָיִנּונְז רַפְתְו
 הָדָלוה םּויּכ ָהיְִנַעַהְו הָמְרְע הָנְטיִׁשְפַאָפ

 :אָמצּב ָהיֶּתַמַהְו היצ ץֶרָאְּכ ָהְתְׁשְו רּבְדִּמכ ָהיִּתְמׂשְ
 :הָמַה םיִנּונְז יֵנְבִיְּכ םֵחַרֲא אָל ָהיֶנְּבתֶאְופ
 יִבַהֶאְמ יֵרֲחַא הָּכְלַא הָרַמָאיּכ םֶתְרֹוְה הָשיָבּוה םַמֲא ; הָתָנְז יב

 :יּּוקְׁשְו ינמש יִּתָשַּפּו יִרָמַצ יַמיַמּ ימחל ינְתְג
 םיִריִסַּב ְּךַּכְרֹדתֶא ֶָׂשיִגְנַה כל

 :אֵצַמְת אל ָהיֶתּוביִתְנּו ּהָרַדְג-תֶא יִּתְרַדְגו
 אָצְמִת אָלְו םֶתָשְקַבּו םֶתִא גיִׂשַתאַלְו ָהיִבָהֶאְמִתֶא הפְּדְרו

 :הָּתַעַמ זַא יל בוט יִּכ ןושארֶה יִשיאדלֶא הָבּושָאְו הָכלֲא הָּרְמֲאְו
 הֶל יִּתַתְנ יִכֹנֲא יִּב הָעְדָי אל איָהְווס

 עב ָשָע בָהזְ ּהָל תיבה ףַסַכְו רַהְצִיַהְו שותה נה
 ודְעומְּב יִשוריִתְו ותַעְּב יִנָנְד יִּתְחְקָלְו בוש ןָכָליי
 :ּהָתְוְרֲע-תֶא תוסָבְל יִּתְׁשִפּו יִרָמִצ יּתְלַצֲהְו

 :יִדיִמ הָנְליִצִיאְל שיִָאְו יִהיֵבֲהֲאְמ יניעל ּהָתְלְבְנתֶא הָלְנַא הָתַעְוי
 :'הָדְעומ לכ הָּתַּבִׁשְו ּהָשְּדִח ּהָּנַח ּהָשושמ"לָּב יִתּבָשָהְו

 הָרְמָא רֶׁשֲא ּהָתְנֲאְתּו ּהָנְפַנ יִתְמשהְו +
 יֵבֲהֲאָמ יִלּונְתְנ רשא יל המה יהָנְתֶא
 :יהָרְׂשַה תֶיַח .םתָלְכֲאְו רַעַיְל םיִּתְמַשְו

 םהָל 'ריטקּת רֶׁשֲא םיִלְעְּבַה יִמְיתֶא ְהיֶלָע יִּתְדקַפוי
 ָהיֶבֲהֲאְמ יֵרֲחַא ךְלֶּתַו ּהָתְיָלָחְו ּהָמָזִג 'דעּתו
 :הָוהְידםֶאְנ הָחְכָש יִתאְו

 :הָבְלְלע יּתְרבַדְו רבְרִמַה ָהיִּתְכַלְהְו ָהיֶּתַפִמ יִכנָא הָגַה ליפ
  | 4 * 8 ic ncקזקפ תוצְרַאָה | 3 *16 6 םֶכיִחָאְל | ל 16 6 םֶכְתֹוחֲאַלְו 2

cק 2 | ** ו ָהיֶכָרְּדeקזפ ג44 | 8 1 ּהָּכְרַּר ץ cf היתוביתנ et 63 | g 1 6 608 
 ]*  | 12% add | 13 = add | 14םָאְצִמִת | זס == ₪ 41 | זז 6 'םכ יִּתְלָבְל

frt JINN | * G+ kai ta merewd Tod obpavod kai 6ד éprerd rfc YAS | 

 ל 8 תו ||  cf 4,13. 2רָטְקִת 1* 15



 832 עשוה 3,5—2,17

 הָוָקּת חַתַּפְל רווכָע קמַעְ"'תֶאְו םֶׁשֲמֹי ָהיֶמְרְּכיתֶא הָל יִּתַתָנְוי
 ס :םִיָרְצִמ ץֶרָאַמ .הָתולע םויְכּו ָהיֶרּועְנ יִמיִּכ הָמָש יהָתְנֲעְ
 דו יִליִאְרְקִת"אָלְו יִשיִא יִאְרְקִּתי  הָוהְיםֶאְנ אּוהַהְדםויַב הָיָה

 לעב
 םָמְׁשִּב דו ּורְכְיאָלְו ָהיִּפִמ םיִנָעְּבַה תֹוִמְׁשתֶא יִתְְסַהְויי
 ףֹוע"םעְו הָרָׂשַה תיַחםע 'אּוהַה םִיַּב תיִרְּב יםֲהְל יִּתַרָכְ=י

 םִיַמְׁשַה |
 sak רוָּבשֶא ה בְרַחְו ו הָמְדֲאָה שָמָרְ

 שמ[
 ס :הָוהְיתַא יִּתַעַרְיְו הָנּומָאְּב יִל 'ִּךיִּתָשרֶאְו> :םיִמֲחַרְבְו דָסֲחְבּו

 םֶהְו םִיַמְׁשַהתֶא הָנֲעֲא הּוהְיםֲאְנ הָנֲעֲא אּוּהַה םִיִיַּבוהָיָהְו
 :ץֶרָאָה"תֶא נע

 ּונעי םָהְו  ירָהְצִיַהדתֶאְצ שוְריִּתַהתֶאְו ןנְּרַהתֶא הָנעּת ץֶרָאָהְו

 :לאָעְרֶזדתֶא
 יִּתְרמָאְו הָמָחְר אָל"תֶא יִּתְמַחְרְו ץֶרָאְּב יל ָהיַּתְעְרְוּו

 פ | יֶהְלֶא רמאי אּוָהְו הָּתֶא-יִמַע יֵּמעדאָלְל
 תַפֶאְנְמּו עֶר תַבָהַא הַׁשֲא בָהֶא ךל דע יִלֶא הָוהְי רָמאיַוי 8

 יִבַהֶאְו םירחַא םיִהְלָאלא םיִנּפ םַהְ לארי יִנָּבתֶא הָוהְי תַבַהְאַּ

 ךתלְו םיִרעָש רֶמְחְו ףַסָּכ רשע השַמְַב יל ֶָרְכְֶ :םיְנע ישישא
 יִיָהְת אָלְו יִנְזִת אָל יל יִבָשִת םיִּבַר םיִמָי ָהיֶלַא רָמאְוי :םיִרעָש
 :ךילא יִגַאנְו ׁשיֶאְל

 רש ןיִאְו ל ןיא לֵאָרְשִ נְּב רבָשי  םיבר םיִמָי +
 :םיִפָרְתּו דּופַא ןיִאְו הָבַצַמ ןיאו חַבָז ןיִאְו
 םֶהיֵהְלֲא הָוהְיִתֶא ושְקְבּו לֶארשי ןנְּב ּובָשְי רַמַא

 , פ :םיִמְיה תיִרחְְּב ובּוט" לֶאְו הָוהְילא וָדֲחְפּו םְּלַמ ריִנְּד תֶאְ

 17 **1 -תֶא יִּתְמַׂשו | * קזק הָתְלֲעְ | 8 == זז דע אָרְקִת אלו ּהָשיאְל אָרְקִּת
add?) | 011 'נ  ue €ri Baaleiu00 א.  kalןגסט  ue 6 &vhp6 א\606ו  cfםיִלֲעְּבַל  

frt1 A? | *-* ada? | IFAW] 6] 6 (karoirid) ge, 20 +תמש 616 | 20° " 
 . םיִּתְבַׁשֹוהְ A koiunow || 21 * 1 prb (bis) ָהיִּת-- | ל ל add ) (מסממ טפשמבו קדצב

 add habent [om 1 sq], al post haec vb ins היתשראו) | 22 * | הית-- | ? 1

a447 |( 40155 + יָנֲא יִּכ) | 23 >6, 41; 6+ הוהי"םאנ 306 || 24 = caתעְדְבּו  - 
 25 קוקי היער | Cp 3, ז 63 תֶבָהִא | 3 ומs אֹובָא אל, גז | ָּךָל יִּנָניִא
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 ץֶרָאָה יֵבְׁשְי"בְע 4 ביר יִּכ לֶאְרְשו ינְּב הָוהְי-רַבְד ועָמְשי 4

 :ועְבנ םיִמדְב םימדו וצפ Sk בגו חצר .שחכו ללא

 הָב בשילב ללמֲאְו ץֶרָאָה לבתי ןּכְלעי"
 ּופַסָאַי םִיַה יגדיסגְו םִיַמְׁשַה ףֹועְבּו הָדָשַה תיַחְּב
 :ןַהכ יביִרמּכ ךְמעְו שיא חַכמלַאָו בֶרָילַא שיא אי

 הָליֵל ָךְּמַע איִבָגםג לָשְכְו סויה ָּתְלַשְכְו"
 'תעָדה יִלְּבִמ יִמַע ּומְג< :יְדָמַא "יִתיִמְדְו
 יל ןַהּכַמ יְדאָסָאְמָאְו ָתְסַאְמ 'תַעּהַה הָתַא" יִּ
 :יִגֲא-סַנ ְךיָנְּב חַּכָשָא ףיָהלֶא תרות חַּכֶשַתִ
 :רימֶא ןִלְקְּב םֶדֹובְּכ יָלּואָטָח ןֶּכ םָבְרּכי
 :ושְפַנ ּואְׂשִי םֶנועְדלֶאְו ולא יִמַע תאַטַח
 ןְהּּכיםֶעְכ הָיָה

 ול ביִשָא וילְלעמּו ויכָרְד ויִלָע יִתְדְקְּפּ
 ּצְרּפְי אְָו זה ּועָּבְׂשִי אָלְו ולָכֲאְוי

 :בל"חקְ שוריתו 'ןיְו *תּונְזיי :ירמׁשל ּובְע הָוהְי"תֶאיִּכ
 ול דיני וֶלְקַמּו לֶאְשְי וָצְַּב יִמַעְי

 :םָהיִהְלֶא תַחַּתַמ וניו הָעִּתַה םיִנּונְז ַחּוְר יִּכ
 ּורַטקִי תֹועְבְּנַה-לַעְו חבוי םיִרָהָה יִשאְרְלַעי

 ּהָלַצ בוט יִּכ הָלֵאְו הנְבלְו ןוָלֵא תַחּת
 :הָנַפֲאָנַּת םֶכיִתּלכְ םֶכיִתוְנּב ּהָניִנְזִּת ןפילע

 הָנֶפַאְנִת יִּכ ֶכיִתֹולַּכ לַעְו הָניִנְזִת יִּ םֶכיִתְנְּבלַע רֹוקְפָא אָל
 ןיבידאל םעְו ּוחּבזִי תִּׁשַדְקַהזםעְו ּודרֿפַו תֹוֹזַה-םִע םַהְיִּ

 :טֵבְלְי] הָדּוהְי םֵׁשֲאְ-לַא לֶאְרְשי הָּתַא הָנז"םאי5

ee 4,21 זמ (trsp ,) || vs 3 nonn edd habent || 4 = I aut bs יִמַעְו 

vial 

 ₪ אינו איִבָנַּכ | זס  | g ft insםשפנ  (ea 20MSSה | 9 1 שב 6
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dl | ל ןיי sine \ in optim MSS et Edd; frt vir post v 14 trsp | 121 

 . 4 63 | in 130.4 prps suff. 3. pers. | 14 ] ITB) cf 5% 18,1ּוהָעְתַה
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 834 עשוה 5,9—4,16

 ףןְגָא תיִּב ּולעּת-לַאְו לנְנַה ּואָבָּת-לאְו
 :הֹוהְיהיַח ּעְבְׁשת-לַאְו

 שָבָבְּכ 'הוהְי םעֶרְי ּהֶּתַע' לֵאָרׂשִי ירַרְס הָרְרְס הרב יִּבי

 :בֲחְרַּב] | 'םֲאָבְק רֶפי :ול"חגה" םיִרְפָא םיַצ "רובי
 :יָהיְגָמ ןולק 'ובה ּובֲהֲא יּונְזַה הָנְַהי

 ס  :םֶתֹוחְבְזִמ ּושְבִיו ָהיֶפְנְכּב 'הָתּוא חּוָר רַרָציפ
 לֵאָרְׂשִי תיַּביּוביִשְקַהְו םיִנָהְּכַה תאזדּועָמשי 5

 טּפְׁשִמַה סֶכָל יכ ּוניֹזאה ךֶלִפַה תיבּו
 :רוָבָּתִלַע הֶׂשּורְּפ תָשְרְו הָּפְצִמְל םֶתיִוֲה חַפדיִּ
 :'םֶלָכָל רְסּומ "יִנַאָו ּוקיִמָעָה 'םיִטש הָטַחְשְויי
 יִנָמִמ דָחָכְנְ"אְל לֶאְרְשיו םיִרְפָא יּתְעָדָי יָנָא

 :לֵאָרְׂשִ אָמטַנ םִירְפָא 'ָתְנְזַה יהָּתַע יֵּ
 םֶהיֵהְלֲא-לָא בּׁשְל םהיללעֶמ 3 ּונְּתְי אל

 ּועְָי אל הָוהָיתֶאְו רב םיִנּונז חור
 םֶנֹוֲעב ּולשְּכִי םִֹרְפֲאְו לֵאָרְׂשְִו .וייְנְפּב לֶאְרָשְיְוְאְנ הָנֲעְו

 :םָמַע הָדּוהְי-םּג ילׁשְּכ

 ּואָצְמִי אָלְו הָוהְותֶא ׁשּקבְל ּוכָלִו םֶרְקְבַבּו םנאצְּבי
 ּודְלְי םיִרָז 'םִיְגְביִכ' ּודנְּב 'הָוהיּבז :םָהְמ ץֶלְח
 פ | :םֶהיקְלָחתֶא ישֶרֶח םֶלְכאָי הָּתַע

 הָמְרָּב הָרְצֹצֲח הָעְבְּגַּב רֶפוש עת
 :ןיִמְנּב יּדיֵרֲחַא "ֶוָא תב ּועירָה
 הָחַכּוּת םוָיְּב הָיְהִת המשל ל םִיַרְפֲאפ

 { cfAm 5,5; 8,14רָאְבִּב  ins?pWל ||  cf Am 5,5 (15 a frt add)לֶא 15

16° dl? | 5-5 add | 17 *1 fit רֵבָח cf Jes 44,11|| °° )17/18( | ,ְםָאָבֹל דסֶּב חֵּנַה 
cf Vrs || 18 °° 1? 10] NO] et ins ₪ יִרָחַאַמ || > dl | © 65 > ppudyuarog 6 
(6 atrov); 1 ₪ םֶנאָּגַמ cf 5,5 || 19° 6 שט i (RN); 1 5+ DIN (sed Iga prb 
errp) | ? 1 6 nonn MSS (pl MSS sine B) םֶתְוחְּבְזִמִמ cf 636% et 8,11 || 

 יספ 5, 2 ** 1 םיִּטָשַה תמש (8 'טס) | * קזק ןיִאְו | * 6 םֶכְלְכִל | 3 * 1 הָּפַא|
 4 2 (vs 3b fit add) | 4 1 Dia! (vs 4b nonn add,ז cf .0ל 1 ₪ תיִנָז

habent) | 5 * ₪ 41 || ל 1 לשכְו aut bw, cf 6 (frr fin vs est add) || 6 1 יִּתְצַלח 
et trsp : ad ואצמי | ל *] יב יִּכ 6+ 6 | ל 1 םינבג | > crrp; 6 épucign = 

  | 8 * cf 4,15 | * crrp; 6 eonתיִמָשַמ  et praem mtr csשֶרָח? ; 1 ₪ רי
cf :r,11:1? Tַגטז ּודְרֶחַה יָחָר cf Am 3,6. 
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 לבג יָגיִסַמְכ הָדּוהְי יִרָש יָה,
 :יִתְרְבָע םיִמַּכ ףךָּפָשֶא םֶהֹיֵלֲע

 :"וָצְדיִרְחֶא ָךֶלָה .יליאוה יִּכ טָּפְׁשִמ וצר .םִיָרְפָא 'קּושָעיי
 :הָדּוהְי תיֵבְל בֶקָרָכְו םִָרְפָאְל ׁשֲעְכ נאוי
 ורֹזְמדתֶא יהָדּוהיִו ּויָלָח-תֶא םִיְפֶא אְָריַו 3

 יבָרי ּךֶלַמֹלֶא יתַלְׁשִַו רּוׁשַא-לֶא םִַרְפֲא ליו
 :רוזְמ יםָּכִמ "הָהְנִיאְלְו 'םָכָל אָּפְרִל לָכּוי אָל אּוהְו

 הָרּוהְי תיִבְל ריִפְּכַכְו םרְפֶאְל לחשכ יִכְנָא יי
 :ליִפַמ ןיִאְו אָשֶא  ָּךלַאְו ףרֶטָא יֵנֲא יִנֲא

 יִמֹוקְמ"לֲא הָבּושָא דלא
 :ינְנְרֲחׁשְי םֵהָל רצּב יֵגְפ ּושקְבּו ּוָמׁשְאְירׁשִא דעיפ
 :ּונָשְּבְחִיַו ךַי ּונֲאְפְריְו ףָרֶט אּוק יִּכ הֶוהְודלֶא הָבּושְנְו וכלי 6

 :יָנפָל הָיָחָנְו ונָמְקְו ישילשה םויּב םִיָמימ ּונָמחְי
 ֹוָאְצְמ ןיִכָב רַחַׁשְכי הָוהייתֶא תעַרְל הָּפְדִרנ הָעְדנְ

 :ץֶרֶא 'הָרמ ׁשֹוָקְלַמְּכ ּונָל םָׁשָנכ אֹוָכְְו
 'הָדּוהְי ָךל-הַשַעֶא הָמ םִירְפָא ךְל"הָׂשֲעֲא הָמּ

 :ךלה םיִּכְׁשַמ לַטַכְו רָקּב"ןנֲעַּכ 'םֶכְְּסִחְ
 יִפְדיִרְמאְּב 'םִיִּתְנַרַה םיִאיֵבָנּב "יּתְבַצָח ןּכְלעב

 :אָצִ 'רוָא ְךיֶמְּפְׁשִמּו
 :תֹולעֶמ םיִהְלֶא תעדְו חבָנאְלְו יִּתְצַפָח דָסָח כי
 :יִב ּודְְּב םֶש תיִרְב ּורְבֲע םֶרֲאְּכ הָּמַהְוז
 םָּרִמ הָּבְקַע ןוָא ילעּפ תיק דָעְלַג*
 םיִנֲהְּכ רֶבָח םיִלּודְג שיא יִּכְחְכּויפ

 :ּושָע הָמְז יִּכ הָמְכשיּוחַּצִרִ רד
 זס 1? לארשי cf 123 || זז *1 קשע 61 6 | * 1 ץצר 61 6 | = ins frt לארשי |

frt etiam pro6 (א)וש | 2 ןילארשי 3 1 לארשיו,  Hier tS, 6 (uaraiwv) % 

 חלשיו 6 1340 | * 1 בֶר יִּכְלַמ גנז םֶ יִּכְלַמ (ךֶלָמ) cf 6 10960 || © prps ול |
49a || Cp 6,31 'גי | < קצקצ ּונָמָמ | 14 1 לארשי || 15 1 ומשי 6[ 6  

cf ₪ל 1 הָוְרִי  || cf 6 ep\ouev abrév3 ** (נָא--) ּוהָאְצְמְנ ןַכ ּונְרְחַשְּכ  
 55,זס | 4 *1 לארשי | * 1 ₪ ְּךָּדְסַמְו | 5 *1 ₪ ְךיִּתְבַצַח | * 1: ְךיִּתְנַרָה |

5b contin v3b || 7 crrp?; 1 ? nom loci cum1 6 656 רֹואָכ יִמָּפָשְמּו, ₪ צ  = 

 ב| 8 ft|םיִמְּדָמ | g = crrp: 6 NO) (kal מ 10006 dou) pro יכחכו et ּואָּבִח

Epévevdav); prpsקזס רבח; 64 וחצר הוהי ךרד )606 אטק(סט  (4v6קטשx) 

 ֵׁש ר ּוחְּצַריו | םיִנֲהֹכ ּואָּבְחָנ (ׁשיִא יִּכַמ 'דּנּכ) םיִדּודְנ יִשְנַא אֵבֲחַהְּכ; גו יִּכַחְמְכְ
pro חכו' (om םידודג tanguam gloss). 
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 :לֵאָרְׂשִי אָמְטַנ 'םִיַרְפָאָל "תּוְְזַש 'הּיְריִרעַׁש יִתיִאָרילֵאָרְׂשִיתיַבְּבוס
 לֶאְרְשִיְל יִאְפְרִּכי ל ם :יִמַע תּובָש יִבּוׁשְּב כ ריִצָק תַש הָדּוהְי-םנ יי"

 ןורמש 'תועְרְו םִיַרפֲא ןוע יהנו
 :ץּוחַּב דוָרְג יטשְּפ אוב בָנגְו רקש ולעפ" יִּ
 יִּתְרְכְז םֵתְעֶר"ִלְּכ םַבְבְלל ורָמאו-לַבוי

 וה נפ דג םהיללעמ םֹובבְס הת
 :םיִרְׂש םָהיֵׁשֲחְבּו dress םֶתְעְרּבִי .

 ימית ד ור ךשמ

 פא ןשי הָלְיַהלָּכ 'ָבְרְֶּב בל רנר"
 :הָבָהְל שֶאְּכ רעב אּוָה רק
 םֶהיִטְפָש-תֶא ּולָכָאְו רּונּתַּכ ּומַחָי םֶלָּכ
 ;יִלא םָהְב אָרֹקְויִא ּולפְנ םֶהיִכְלמ לב

 לֶלוּבְתִי אּוָה םיִמעָּב םִיְֹפא
 :הָכּופַה יִלְּב הָנֶע הָיָה םרפֶא
 עֶדָי אָל אּוהְו וחפ םיִרָ לְכֲא

 :עָרָי אל אּוָהְו וב הָקְרְו הָביׂשיםנ
 תָׁשְקִב אָלְו םֶהיֵהְלֲא הָוהְי"לֲאּובְׁש-אְּלְו ויָפְּבלֶאָרְׂשִיואְג הָגְעְוי

 :תאֹז"לָבְּ בל ןיִא הָתֹופ .הָנּויְכ םורְפֶא יָה
 :ּוכְלָה רּוִׁשַא ּואָרָק םִיַרְצַמ

 יִּתְׁשְר םֶהיִלְע ׂשֹוָרְפֲא ּוכָלַי רֶׁשֲאַּכי*
 :'םתדעל עַמְׁשְכי יםָריָסיַא םֶדיִרּוא םיִמָשַה ףוַעָּכ
 יִב יִעָשָפיִ םֵהָל דרש יִּנַּמִמ ּוְָדְניֵּכ םֶהְל יא 3

 :םיִכזְכ יִלע רב הָמִהְו םּפָא יכנָא
 זס * | bא cf postea םש | * 1 6 0 הָירּורעָש | < ָתיִנָז גטז הָנָז | * ל ₪ |

varadd | כ 7, * 4 ו | * 1 6 6 nD] (praem frt ny) || = frt add || 

 " ins תיִּבַב cf) 6 חפ66 00ד6ע pro] סזאסצ]) | * 6 טשפ | 21? יִנָּו-- | 3 | וחָשִמי |

 4 | והפא םָה רעב prb v 4 add) | 5 * prps D (trsp( ') | ל prps ּניִרָׂשְו

 .al joo ּוכְלִמ ז םּויַמ || = שק; קזקs 'צל ְּךֶלֶמ ֹוריִּכְׁשַה | 6 * 1 חַדָק, גגו םֶּברְק
 !dl, aut < | (sine Dab) םָּב רעב | < 1 םֶהֵּפַא cf 68 | 81 ft לובי |91
 = הקרו | + ro fit kad | 12 1 םֵרְּסִיֲא קזקפ םֶרָסָא = םֶרְסָאָא | = 1 זז םֶתַעְר לע

cf 6 rAc BAiyewcg 600. 
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 'םָתֹובְְׁשִמ-לַע יּוליִלְְי יִּכ | םָבלְּב ילֵא ּוקעְזראלְוי+
 :יָב יּורּוָסְי :ּורָרוְתַי ׁשוריִתְו ןְגְילע

 :עֶריּובְׁשַחְי יֵלֲאְו םֵתֹעוְרָז יּתְקִח יִּתְרסִי ינֲאַוי
 הימְר תֶׁשֲקְּכ ּויָה ילָע אָליּובּושְוי*

 'םַעמ םַהיִרָש בֶרָחב יל
 :םיָרְצִמ ץֶרֲאְּב 'םָגִעַל וו םֶנּושְל
 הָוהְי תיִּבדלָע רֶׁשֵנַּכ ירֶפש ְּךַּכִח-לָאיי 8

 :'ועָָפ יֵתָרֹות"לעְו יתיר רָע ןעני
 :ילֵאָרְׂשי ועדי "יהא קעז יל
 :יוְפְְִי בוא בוט לֶאָרְׂשִי נז
 יּתְעָרָי אָלְו ּוריִׂשַה יִנָמִמ אָלְו ּוכיִלָמַה םַה

 :תַָּכַי ןעָמְל .םיִּבצע םֶהָל ּׂשְע םָבֶהְּו םָפְסּ
 סב יִּפַא הָרֲח .ןורְמְש ְְלָנָע יג

 אָלְו ּוהָשָע שֶרֶח אּוהְו לאְרְשיִמ יִּכ :ןווְקנ לוו אל יתָמירֲע
 אּוה םיִהְלֶא

 :ןורְמְׁש לָגְע הָיְהְי םיִבָבָשיִּכ
 ּורָצָקִי הָתְפּוסְו ּועָרְוַי חור יִּכ

 חַמָק"'הָשעְ יִלּב חַמָצ וליִא הָמָק
 :ּוהָעְלַבַי םיָרְז הֵׂשֲעַי ילּוא

 :ּוּב ֶפֲחןיִא יִלְכִּכ םִיּוּנַב 'ּויָה הָּתַע ילֶאָרְׂשִ עלבנ*
 :םיִבְהַא 'ּונְתַה ימוָרְפֲא יול דוב אָרַּפי רּושא לע הַּמָה"יָּבפ

 'םָצְּבַקַא הָתְע | םִיֹנב ּוְתודיִכ םג

 - cf 6 xareּודָדּונִתִי  | 1c :2MS5םֶתֹוחְּבְוִמ ? crrp, 1לילי | ל 141

 Téuvovro | % 11710) et frt antea רֹרְס cf 15 גמוז יתרסי | 15 >6; קזמ 61 | 16 **1

vel( 0056 = לֶא לָא) 56 9,10; 13,1 | ל-ל 1 ? םֶהיִטְפַש יִמָעִּנִמ e>לעַבְל 6  ? * 
Cp8,1*crrp; 6 (cic koAtov aVtTdvהנעל יב |  crrp, 1frtםהיטְפשו םָּכְלַמ | < | =  

sunt variant ||ך( ( רפש etרשנכ  prbרפש ך;  prרפעכ  [Dp] 6 rf) vid leg 

 bb frt add (al vv 1. 2 add hab) | 2 *1 6 6 םיִהְלֶא | ל >68 | 3 * 6+ יכ [

 5 ₪ 1 ּוהָפְּדִרִי גגו םַפְּדְרִי | 4 636 ּותַרָּכָי | 5 * 1 ג יִּתְחַנָו טז חַנְזֶא |

50.6801300 /6dllij7*l ? ּהָל | ל גט הע cf 7,8 aut הָשַעַת frt autem 

  + 3 (cf 8) respic. Quae cum ita sint, 1 sing vb 7aול 44 לארשי  dl utהמק

0708 ₪ add) | 8*cfadg || ,ל 1? הָיָה sed cf* || g * prps: trsp haec vb ad 
8° et | ארפ oזpםירפא ק cf 6 | "1 םיִרָצִמ cf v13; 711 | © frt] NY (Gd ft 

in 10a) | 10 * ₪ crrp; ₪ [ DY'9N seu DYBJN (nonn 103 4 habent). 
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 :'םיִרָש ְךָלֶמ אָשַמִמ טֶעֶמ ּולְחיו
 :אָטְחל תוחְּבְזִמ וָלדּוָה אָטֲחַל תֹוחָּבְזִמ םִיָרְפֲא הָּבְרַה"יְכי
 :ובָׁשְחְנ ֶזומְּכ "יִתְרות וָּבְרי ּוליבוּתְכָא יי
 ולכאיו רָשְב "ָּחְּבְזַי יֵבָהְבַה יִחְבְז"

 םֶתאטַח 'ֹדָקְפיְו םֶנוָע ירֵּכְזִי הָּתַע 'םצֶר אָל הָוהְי
 תּולָכיַה ןְבַו והׂשע-תֶא לאָרְִׂי חַכְׁשיְו ו :ףבּוׁשי םיִרָצַמ הָמָה
 :ָהיִתְנְמְרַא הָלְכֲאְו ויְרָעְּב שאדיִּתְחַלשְ תוְרָצְּב םיִרָע הָּבְרַה הָדּוהְְו

 יָּדיִהלֶא לעמ תיִנָז כ םיִּמַעָּ יס לא ולארי חַמְׁשִּת-לַאי 9
 :ןֶנָּד תֹוְנְר"לִּכ לע ןָנְתַא ָּתְבַהֶא
 :יּהְּב שָחְכְי ׁשּוְריִתְו 'םערי אָל בקו ור:
 םִיַרְצִמ םִיַרְפֶא בשו הָוהְי ץֶרָאַּב ובשי אָלּ

 לכי אָמט רּושָאְבּ
 םָהיַחְבַז ולדּובְרָעַי אָלְו ןינוהןהיל וסילי

 'םּהְל םיִנוא םֶחַלּ
 :הָוהְי תיִּב אֹובְי אל םֶשֶפַנְָל םַמְחַליְּכ אמט ויֵלְכֲא- לָּ
 :הָוהְידגַח םִויְלּ דעומ םויְל ּושעת-המ5

 םֶרְבְקִּת ףַּמ 'םָצְּבִקִת םִָרְצִמֹ ידשמ ּוכָלָהי הגה
 :םֶהיִלָהֶאְּב חֹוח םָשְרִיַי 'שומיק יֹםַּפְסַכְל דָמְחַמ"
 לֶאְרשי ּועְדְי יםֶלַשַה ימי ּואְּבי הָדְקּפה יִמָיּואָּב
 < :להמטשמ הָּברְ וע ב לע ַחּורָה ׁשיִא עָּנָשִמ איִבָּנַה ליו
 איִבְנ * יִהלֲא-סע םִיָרְפֶא הָפֹצי5

-dאסח aו; 1 6 6 םירָשְו ְךֶלָמ ַתֵׂשמִמ טעֶמ ּולְּדחִיְו (6 א" Var?ל*  ro 
frt7,3. 13,10 | זז  Gougwv pikpov tod xpiew Bagiléa kai dpxovrag cf SE) cf 

f |12 * 05 בָּתְכָא | לל ₪1 יתרות בר (0 יִּבְר א ו37) | 3 =  | dl 
cf 12 | = ₪12 | %1 דקָפָאְו  cfּוחְּבְויו ּובֲהָא חַבָז | ל ₪ 364 | < 1 רפְזָא  ' 

 add cf 93 et 6; (6+ kali 6ש Aggupioig 68000016 pdyovrat) | v 14 קט

add | Cp 0, 1 ** 6 bִאל"ת | ** ft add | 2° 1 6 6 DT: ססא Ervw | "1 
= 6 mlt MSS 686 םֶּב | 4 *1 1 וכרעו cf Lev 18.12 |°1 מ al lv ab. 5 
W - 

 סי פע םי er er] ם 2
cn 6 

 שת רג :RR סט
 wa יג 0 י% 6% 4 =( ם ₪ ש

 xk ₪ י% 1 A 7 rr = ם בז
 !a א 4 ב "ה 6

TS 
 הישיר =

 א ₪ |

 et prpon ]' מע םיַרפֲא שעריו יִפְצ קו לארשי ערי ad) עדי cf 6 א0אש0ף06ד01 =
v 7), sed incertum.ערי; איבנ יהלא + 8 = איבנה לווא  



0.9- 2 HOSEA 839 

 :יָהלֲא תיֵבְּב הָמַטְׂשַמ ויָכְרְּדלְּכילַע שוקו חפ
 הָעְבִּנַה יָמיִּכ .'ּותָחַש ּוקיִמָעָהל

 פ  :יםָתואטַח דוקֶפְי םָנֹוֲע רוזי

 לֵאָרְׂשִי יִתאָצִמ רּבְדּמִּב םיָנְנעַּכי
 םֶכיִתּוְבִא יִתיִאְר יּהָתיְׁשאַרְּב הָנֲאְתִב הָדיּכְבְּכ
 יֵתַׁשבִל ּורְזְנו רועפדלעב ּואָּב הָמַה

 :סֶבָהֶאְּכ םיִבּוקֶש ויה
 םֶדֹובְּכ ףָפועְתִי ףֹועְּכ םיִרְפֶאיי

 :ןויִרהַמּו ןסֶּבַמּו הדל
 םֶדֶאִמ םיִתְַּכׁשְו | םֶהיְֵּב"תֶא ּוְּדִנְו םִא יִּבי

 :םָהַמ יָרּוׁׂשְּב םֶהָל יואי
 'הָָנְב 'הָנּותְׁש ירֹוָצְל יִתיִאְדרַׁשֲאַּכ םִיְרְפָאי

 :וינָב ינָרֹה"לא | איִצֹוהְל 'םיִרְפָאְ
 ןּתּתִהַמ הָוהְי םָהְלְִּתַי+

 :םיִקְמָצ םִיָדָשְו יליִּכָשמ םָחֵר םֶהָלְּת
 םיִתאָנְׂש םָשדיִּכ גב םַתָעְרְלָּכ 5

 םָׁשְרגֲ יִתיִִמ | םָהילְלעְמ עֶר לע
 :םיִרְרוְס םָהיֵרְׂשלְּכ םֶתְבֲהֲא ףסוא אָל

 שָבְו םָשְרָש םרְפֶא הָּבָהי
 ןושעודילב יִכָפ

 :םֶנֶמְב יהמחמ יִּתַמַהְו .ןודלו כ ג
 פ :םֶּּב םיִדדנ ּוִהְיַו ל ועְמָש אל יִכ יהא םֶקֲאָמִי
 ול"הָּושי יִרּפ לֵאָרׂשִי קקוב ןפגי 0

 :תוחבְַמל ; הָּבְרַה 'ויְרפְל בכ
 :תובָצַמ ּוביִטַה וצרָאְל בֹוטְּכ

 יומָשָאְי הָתַע .ָּבַל קח
fit 1 bp37 cf 7,16.ל  | prbl Inn | >< add ex 8,13 | r0 * frt add9 *  

 13,1 | ante v r2 frt ins v 16b | צ 125 :W frt add | 13 crrp; prps'כ םִירְפֶא
 :ּויָנָב הָנְרַהְל איִצּוה לֵאָרְׂשִי אּוהְו ויָנְב הל תָׁש דיל יִתיִאָר; 1 א יִתיִאָר ֵפָא
 וינב 'ַהְל 'והל 'שיו| ויָתּונְּב דּוצְל | * 6 "דּוצְל vel דיַצְ (9מפש) ||? 6 ₪ ה תֶׁש
 (xapéorncav) | © 6 ווינָּב | 4 1 קזמ לארשי | == 6 קזמ הָנָרֲהַל זו ַהלֶא 6

 4חסא(טדמסוצ) | ?v 14 add | * 8 שמ()) | 15 ] ףסוא | 16 = ft add (QQ א
 יִלְב | :7 6 םיהלא | Cp 10, ז * 51 הָואָנ cf 6 600ףששא | * 64 1 1יִרַפ ל |

 : ל 41 | v 28 + add | 2 * 6 ומשי ( 000



 840 עשוה 13—10,3

 :'םֶתובָצַמ דֶדׂשְי 'םֶתוחְּבְזִמ ףָרעָי אּוַ
 ול למ ןיא ּורְמאֹי הָּתַע יִּכפ
 :ּונָל"הֶׂשעיה המ יל *הְוהְיתֶא ּונארי אל יב
 אְוָש תולֲא םיִרָבְד "ורב

 :ּיָדָש יִמְלִּת לע" 'ִטָּפָשִמ שאר חַרפּ תיִרְּב תָרָּכ
 ןֹורְמׁש ךֶכָׁש ּורּנָ וא תיִּב יתולגעל
 ןיִרָמְכּו ומע וילֲ לבא
 :ּונָמִמ הָלניּכ ודּובְּכ"לע ליג ויל

 'בְֶי ָךלֶמְל' הָחְנִמ לבי רָּׁשֲאְל ותואדסנ <
 :"ותצעמ לֵאָרְׂשִי שובִיְו חְקִי םיִרְפָא יהָנׁשְּב
 םֶתוחְּבְזִמ :םִיָמיֵגפדלע ' ףָצקְּכ "הָּכְלַמ ןורַמש" הָמְדָנז
 -לע 'הלעי רלרדו ץוק לֵאָרְִׂי "תאַטַח ןנָאי תומָּב ּודָמָשַנְו

 :ּוניִלע ּולְפנ -תועְבּגלְ ּונּוּסַּכ םיִרָהָל ּורְמָאְו
 'הָעְבְַּב םֶגישַתְדאְל ּודַמְע םש לארי ָתאָטַחי הָעְבִּגַה יַמיִמּפ

sb = - 

 יהל גבע המח םיִמַע םָהיֵלֲע יּוֵפְסִאְו םֶרָּפֲאְו"יָתּוְַּבַפ
 שּודל יִּתְבַהא  הֶדָמְלְמ הָלְגֲע םיִרְפֶאְויי :'םֶתניִע יִתָשל יםָרָסֲאְּב

 הָראְוצ בומדלע "תר נא
 :בקעי ול-דדׂשִי 'הָדּוהְי ׁשֹוָרֲחַי םִיֹרפֲא ביֵּכְרַא

 דָסָתייפְל רצה הקדצל םכָל ּועֶרְזי

 הוהיתֶא ׁשְֹדל 'תעְו רי םַכָל רי
 םָכָל קָרָצ 'הָרויְו אובודדע

 'םּתְרצִק הָתְלוע עשר יָתְׁשִרֲחי
 | על? | 4 *1רַּבד 6(6 רָבד  3 ** prb add || excל ₪1 ויָת-- | * ₪1 ויִת--| 2

  autטפשמ  crrp: aut [ gn vel aliud huiusmodi nomen (cf Jes 5,7) proל |

  cf Am 5,7. 6,12 || = num fin vs ex 12,12 insert ? (al totum v 4שארֶל ְךּפָהְו

add hab) | 5 °1 לֶגעְל + 68 | ? ₪1 bא cf 4,15. 58 | * 16 68 QW | 5 prb 
  | 1לַבָאָי | < 44 | ]לילו | 6 * 1 6 636 לֶבֹו | ל 61 513 | < ₪ 1 תֶשּב 1

 |  60 ppiravov ¥(E) spuma || 8 °° addו ֹוּכְצֲעַמ | 7 = ₪1 ןורמש ָךֶלֶמ | ל

|? frradd | g *= frtadd;l.. הָמָחְלִמ הָעְבָּנַה יֵמיָּכ | ל 1 6 ml MSS הָלְוע 

cf 13 | זס 3 GAC ףג06צ) pro) A6ov, quare ₪ 1 יִתאָּב | ** קמ 1 םֶרְסִיַאְו 

  5ףסָאָאו | < 51 6 6 םָרָסְיַהַּב | 41 6 6840 םָתֹנַע (א םֶתְיִע 0 םֶתנוע
  12 nonn addלע יִּתְרַבַעָה | ל 81 | צ  ; frt fin vrs add? | Ir * prps.םֶתָנּועְג

habent | 12 * 6 תעד (gig (6ךצשט6ט |" 6 ‘YB (reviuara (6ל1א01000מ 

cf 6 | 13 * prps ּושרַח הָּמַהְו cf 6 iva ורצק sד( = המל | * קזק 



  HOSEA 841זס 11--10,14

 יםאָקְויי :ףיֶרּובּג בֶרּב 'ָהְּכרדְב ְתְחַמָביּכ ׁשֵחָכיירְפ 'ָּתְלַכֲא
 "ָךיִמַעְּב ןואָׁש
 ילאָבְרִא תיּב ןַמְלש דָשְכי "דֶשּוי יְדיָרָצְבַמ"לֶכְו
 :הָׁשטְר םיִגְּבלַע .םָא "הָמְחְלִמ םוִיְּב

 ילאהתיִּב .םֶכָל 'הָשָע הָכָּכי
 :לֶאְרְשְ ָךְלַמ  הָמִדנ הֶמְדְג ירחשּב םֶכְתַעָר תַעָ יַגְּפִמ
 :יֿנְבָל יִתאָרָק םִיָרְצַמַמּו ּוהָבַהֶאְו לֵאָרְׂשִי רענ יִּכי 1

 םיִלְסָּפְלְו ּוחַּבזי םיִלָעְּבל 'םֶהיִנָּפִמ וכלה ןּכ םהל יארק
 :ןורטקי| ויתור" לַע םֶחק" םִירְפֲאְל יתרת יֵבֹנָאְו

 :יםיִתאָפְר כ יעדי א
 הָבָהֶא תותבַעְּב םֵכְׁשְמֶא יָדֲא יֵלְבַחְבי

 *אָלפ :ליִכוא'ויִלַא 'טָאְו 'םַהיַחְָל לע לֵע יִמיִרְמַּכ' םֶהָל הָיְהֶאְו
 :'בושל ּונֲאַמ יּכ וכלמ אּוְה רּושַאְו םִיַרְצִמ ץרָאלָאי | בּושי
 פ :יםָהיִתּוצֲעַמִמ הלֵכֲאְ יוּבַב הָתְלְְו ויָרְעְּב בָרָה הָלָחוי
 :םַמּורְי אל די ּוהֲאָרקִי לעד :לֶאְ "יתבושמל םיִאּולְת מעוזי

 לֵאָרְׂשִי גמא יא ְךנְֶא יא
 םֶיאבְּצּכ ָךֶמישא הָמְדאְכ ָךֶנֶּתַא ךיא
 :יָמּוחְג ּוָרְמְכַנ דַחְי יל יִלָע ּפָהְ
 םִיָרְפָא תִחָשְל בּושָא אל .יפא ןוָרֲח הֶׂשֲעֲא אַלע

 :ריִעְּב אוְבָא אָלְו שודק ָךְּבְרְקְּב שיִאדאלְו יִכנָא לֶא יִּכ
 גָאְׁשִי הָיִראָּכ ּוָכְל הָוהְי ירחַאי"

 13 < קזקs ּולְכאי הָּתַע | 6 6 ךְּבכְרב (orb ¥ 13 add) | 14 * ו םֶקְו ן ל
 ךיִרְעְב ve םֶהיֵרעְּב 6613 | 5 1 םֶהיַרְצְבִמ | 5 prמ 1 ודשוי | *"* 3 ש זס
 םולש | 1455 6008523: nonn vb ££ add hab || 15 * 16 6 הא | * 1 6 6 תינ
 לארשי | < זז 1 רעַּּב שו רעשב 6 ]65 28,2; 8+ םכתער תער ינפמ ג44 | Cק מ
 1 6)€( ויָנָבְל cf םהל 2 | 2°‘ארקְּכ cf 65 א0006 ןג6ז6א600)6 || * 1 c 6 Dה יִנָפו

 cf 8 | 3 lc 8 יִתֹעורְזדלע םַחָּקָא cf 6 | ? is ? םיִתאָשְנ יִכ | * 7 יָלֲחָּב

 4 51 ft Ton | °° crrp; 6 bc paritwv 0ע0קטחס6 éri ד66 0107606 0

(cf eriBAewoua) | 4םֶדֶא הָּכַמְּכ הל היְהֶאְו | *1 6 6 םַאְו  (om bY); 1 fit 

add) | 5 =םהיחל לע  trsp +, cf G buvigopat 0000 (vb6 6 :ול לכו  

 םירפא || * קזן5 יִּתֲא תָבָשְל | 6 * הלחו קזמ cזזק ex התלכו 6 וידב 6א וירע
cf :o,14 || vs 7 468 ]: ויָרְעְּב ברח הָתְלְכְ | ל קמ ו ויָרָצְבַמְב  ut stich 

hab suff 3 pers: (606, katoikiag 00100 cf רחי pro דחי (Buuwencerat); prp: 

  8:יִמָש םַמּורְל ּולְּדְחִי ּואָרְקִי לעּב-לָאְ יִכשמִמ ּואְלֵנ יִמעְו | 8 1 ₪ :יִמָמַב
frt add | g frtadd; ריעב אובא crrp, ft | רֶעְבַא קזס רע[בא]בא | זס. 11 קו 

add; pro D') 1? JQ cf Jes 60,10 (prps (יִנָב 
Biblia. 54 



  II,11—12,13עשוה 842

 :םָיִמ םיִנָב :ּודרחְיְו גַאְׁשִי אּוָהיִּ
 רּושא ץֶרָאמ הָנויִכּו םִירְצִמִמ רּופַצְכ ּודְרָחְייי

 פ  הָוהְייָאְנ םָהיִּתָּבִ"לִע םיִתְבָשהְ
 לֶאְרָשִי תיִּב הָמְרְמְבּו םירְפֶא שַחָכְב יִנֵבָבְסי ל

 :ךמאנ םיִשֹודָק"יֲעֶ ילֵא-מע דר" דע הָדּוהיִו

 הָּבְרִ" דְׂשְו בֶזּכ םִוַהלָּכ םיִלָק ףְדֹרְו חור הָעֹר םִיֹרָפָא
 :לָבּוי" םִיְרְצִמְל ןַמַׁשְו ּותֹרְכִי רּושַאםָע 'תיִרְבּו
 יהָדּוהְי-םע הָוהיִל 'ביִרְוּ

 :ול 'ביִשָי וָלְלֲעַמְּכ ויָכָרדִּכ בקעידלע ידָקְפִלְו
 :םיִהלָא-תֶא הָרְׂש ֹוָנֹואְבּו יָחָאזתֶא בקע ןָטָּבַּב*

 ולְֶָּנְחְתִיַו הָבְּב לֶכיו ְךאְלַמלֶא רׂשי
 :ּונַמְע רּבדי םָׁשְו ּונֲאָצַמִי לֵאדתִיָּב
 :ְרְכְז הָוהְי תָֹאְבְצַה יִהְלֶא הנהיג
 רמָש טָּתְׁשִמּו דָסֲח בּושְת האב הָּתַאְול

 :יבָהֲא יקשעל הָמְרִ יִנְזאָמ יב --
 יל ןוָא יִתאֵצְמ יִּתְרׁשְע ְּךַא םירְפֶא רמי
 :אטֲח-רְׁשַא ןְנֶע יִלּואָצמי אל יעיל

 :ירעומ ימי םילָהָאָ בשא דע
 יִתיֵּבְרַה ןוזֶח יִכֹנֲאְו םיִאיֵבְּנַה"ילֲע יִּתְרַבדְויי

 :*הָמְדא םיִאיִבְּנַה דִיָבּ
 ּוחבַז 'םיִרָנְׁש לנגב ויה יאוש" ןוא ידע

 | :ירש ימת לע םִלנַּכ םֶתוחְבְזִמ םּג
 | ורמש הֵׁשֲאָבּו הָׁשֲאַּב לַארׂשִ רבעי םֶרא הָרָש בקעי חַרְביי

 זז | 6 6 םיִתּוביִשהְו | Cp 12, ז == cf(1 6) לֶא םעְדְי, שו ₪ לֵא-סע עדי |
in 8) | 2 *1 6 GN] | bb |6ק זז  (hic finisרַמָאָב  )?1 ₪ 6 6 > | ny)5 1?  

etב וברי + 3 | 2/3 = 1 ביר :ּולְבֹי | 3 *1 לֵאָרְׂשִי ₪6( בקעי | 7? 'דקפָא  ₪ 
cf01? | 7 1 םצט ל יהא  numiתשא | 5 *1 -תֶא 6 + 4 5ם | * 1 מע | 6  
 , = | 8 5 41 | *1 ft בקעל | < rsp huc םירפא ex 9 | 95 6 אל ויעיל

cfטז ןועָל קזס ןוע ול || זס = 1 6 דעיַמי ומָּכ  sicָח רֶׁשֲא ןֹוֲע ול-ואצמי, 1  
add}12 *1'גַּב || -  | fin vs crrp, sed inc quidl6 || ל  cf%  | ווי -לָא  

 Slלֹוׂשע | 5 6 םיִרָש prb ;(pxovrec&) 1 םידשל.
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 סיִעְכַהי :רָמָשַנ איִבְנְבּו םיָרְַמִמ לֵאָרְׂשִי-תֶא הָוהְי הָלֲעָה איִבְנְבּוי+
 םיִרּורָמַּת םִיַרְפָא

 :ויָנֹדֲא ול ביִשָי ותָּפְרֶחְו שוטי ויִלָע ויָמָדְו
 לֵאְרׂשיְּב אּוָה יאש יתָּתְר םִירפֲא רָּבַדְּכי 3

 :תֹמיַו עב יםֵׁשֲא
 הָכָּסַמ םָהָל ּוׂשעיַו אטַחל ּופסּוי ו הָּתַעְו

 הֶלָּ םיִשְרַח הׂשעמ םיִּבַצַע "םֶנּובְתַּב םַּפְסַּכִמ

 7 1 ּוקָשִי םיִלְגִע םֶרָא ייַחַבְ םיִרָמָא םַה יֹבֲהְל

 דלה םיכשמ לַפַכְו רקפְנעכי יָת כָל
 :הָּבְרַאַמ ןשַעְכּו ןֶרּגמ ירעסי ץמָּכ
 םִיָרְצַמ ץֶרֶאְמ יִּיָהלֲא הָוהְי יִכְנֶאְו+

 :יִּתְלַּב ןיא עישומּו עֶרַת אָל יתְלּו םיהלאו
 :תֹוְבּואְלַּת ץֶרָאְּב רּבְדִמַּ ְךיתְַדָי יִנַאפ
 :ייָנּוחַבְׁש ןָּכְלע" סבל םֶרָיַו ּועְבָׂש עב יֶתיִעְרַמְּכ

 ירש היל רַמנּכ לֵתַׁשומְּכ םָהָל א
 יםָּבל רוס עָרְקֶאְו לובש בֶדָּכ םשָנְפֶא

 :םַעְקְבְּת הָרְׂשַה תָיַח 'איִבְלִּכ םָׁש םְֶכָאְו
 יָרְזעְב "יבדיּכ לָאָרְׂשִי ידָתָחְׁש
 'ּךיִמְּפֶשְו ףירָעְילְכְּב ְּךעיִׁשויְו אופא ָּכְלמ ייָהָאי

 :יםיִרְׂשְוָךֶלַמ יִלדהְנִּת ְתְרַמָא רָשַא
 ס יִתְרְבָעְּב חַקֶאְו יִּפאְּב ףלמ לאיי

 :ֹותאַּטַח הָנּופְצ םִיִרְפֶא ןוע רּורָצִי>

 םָפָח אָל ןבדיאּוה ל ּואָבְי הדל ֵלְבֲיּ
 :םיִנָּב רֵּכְׁשַמְּב דָמַעַיִדאל 'תַעְיִּ

éxyuercera, quarח0קועקי[וס6צש ; שוטי 6  kaiםירורמת 6  vs 15 crrp; pro 

 קזקפ דל ביֶׁשֲא ּותָּפְרחְוְַּׁשֶא ויָלֲע ויָמְדְו|לֵאָרׂשִי יִנְרְרַמּו םִיַרְפָא יִנָסיִעְּכַה <
pers in 11 || CpI3,1°A gpikn 2 Tpouog cf 56; 6 dikatwwuara (= NY ve1.  

 תותְּר?) | * 1 איִשְנ ץe1 אָשְנ | < 6םמׂשו; 1 4 | 2 *16 6 תיִנְבַתָּכ ve תַנּומְת
 (kar elxéva) || ל ?ins צ611? םיהלא 6 144 ₪ | 7? יזע | % 61? | /

 add 6( 64 | ל1 רעסי | 4 vb nonn+6 | 5 1 6 3 ףיתעְר, 46* | 6

 םֶתועְרַּכ | ** קזמ add cf Dt 8,14. 32,18 | 7 51 6 6 הָיְהָאְו / ל 6ָפָע ..

 קזפ 1 דקֶשֶא cf ]6 56 | 8 == 1 ? רּונְּכ םעֶרְקֶא | ** 1 6 6 [םָׁשְו םֶלָכ
 - יִריִפְּכ | 9 * 16 3 ָךיִּתַחָש | * יכ >65, קזס יב 16 63 ימ | *וְּדיֶרְזעְב ₪ 5
 * 1 היא? a1( אופא) | * ן ךּוטְפשיְו יִרָש-לְכ cf 6 <קוע6דש de (ךטפש')

 c-e ו | 13 *1 אּוהְ | * 1 תעָּכ
54* 



 844 עשוה 14,10—13,14

 םִלָאְנֲא תֶוָמִמ םֶדְפֶא לֹואָׁש ימי
 לואָש י בטס ייָהֶא תֶומ יִּדיִרְבְד "יִּהֶא

 :יֶניִעמ רֵתּסִי םַחָ
 רּבְדמִמ הוהְי חּור" םיִדָק אוָבְי .יאיִרְפַי םיִחַאי ןיּב אוה יכ

 ונָיעַמ יבֵרֲחָיְו ֹורֹוקְמ ישוָבָיְו הָלֹע
 :*הָּדַמֲח לבל רצוא הַמְׁשי אּוָהי

 ולפו בֶרֶחּב 'ָהיֶהְלאּב הָתְרָמ יִכ ןורֶמָש יםַׁשֲאָתי 4
 פ  :ּועֵקְבִי ויִתוירָהְו ושָטְרְי םֶהיִלְלְע

 | הלא בש םיְבד מע חק
 ןֹוע אָשת ילָּכ ויל ּוָרְמַא
 :ּוניִתְפָש 'םיִרְפ | הָמְלַׁשְנּו בוט-'חקְ
 בפ אל םּוס-לע ּונָעיִשוְי אָלורּושַא+

 : :יױנממ יִפַא בש כ הבד םֶבַהֶא םַתְבּושִמ אְָּרָא

 הנׁשּוׁשַּכ חַרֶפִי לארׂשיל לכ הָיַהֲאֿ

 ויָתוקנ וכלה :ףןנבלַּכ ישרש יו
 :ןוִנָבְלַּכ ול ַחיִרָו וךוה תִינַכ יֵהִ
 גָד וי .'ולצָב יֵבָׁשְי ּובָׁש

 :ןוִנְבְל ןַיְכ ורכז ןפָנכ ּוֵחרפְִו
 "נושאו יִתיִנְע ינא םיִּבצָעָל דע 'ילדהמ םִיָפָא

 :אָצְמנ ָךירְפ יֵנָמִמ ןנעֶר שוָרְבּכ יִנא
 סעדו ןובְב הא ןבְיו סֶכִח ימי

\ 
| 
. 

 ב לש םיעְׁשִּו ב וכלי םיקְַּו הוה יכרד םיי יכ
 14 * 6( סי | * mlt MSS sine’ || r5 °° 1 Nִרפַמ וחֶא V) גז * םיִחָא) ||

 ?bbada || < 1 6 6 שיבויו || %1 6 6 בורחי] | << + add | Cp 14,1* 6 םָשּת

 a) םמש) || °° prb add || ° prps הָנֲעְקְבִּת םֶהיִתויֵרָהְו |3 *1 לפ | ל 1 הָסְקְנְו |

 lc‘ 68 יִרָפ | 4 prb add | 5 "7 5 prb add || 6 * incert | 72 םיִזָרֲאָכ |

 8 ]16 6s ּובָׁשְו | ל יִלַצְב | < 6* (kai) ןג60ט60ססצדסו = 1י]ךי () דש;

 pro ןגד + שד aut נע | %1? ּורְכּנִי a( ורָּכְשְי 66? | 9י1c6 ול |

 של 1 + גז ּונָבישאְו ויַתיִנַע ₪ ּנָבְבֹוׁשֲאַו ויָתינע.
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 JסFL. לאוי

 :לָאּותָּפ"ןְּב לָאידלָא הָיָה רֶׁשֲא הָוהְיירבְּדי 1
 ץֶרֶאְה יֵבְׁשי לָּכ ּוניִזֲאַהְו .םינקּזַה תאזועֶמׁש

 :םֶכיֵתְבַא יִמיִּב םֶאְו םֶכיֵמיִּב תאז הָתְיָהָה
 :רחא רֹוָדְל םֵהיֵנְבּו םֶהינְבל םֶכיִנְבּו ּורּפס םֶביִנְבְ ָהיִלְע

 קלי לֵכָא הָּבְרַאָה רֵתָיְו הֵּבְרַאָה לכֲא םְְנַה רֶתָיי
 :ליִסֲחַה לֵכֲא קלה רֶתָיְו
 ןיו יַתְש-לָּכ ּולְליַהְו ּוכְבּ יםירוּכש ּוציָקְה

 :יסְכיִפמ תַרכנ יִכ סיֿפע"לע
 רָפְסִמ ןיִאְו םּוצָע יִצְרַא-לַע הָלָע יוני
 זול איִבָל תועְלַתִמ היא יִנש ויש
 הפצקל יִתְנֲאְתּו הֵמְׁשְל יִנְפַנ םָש

 ירש ּוניְלַה .יִלְׁשַהְו ּהָּפְׂשֲח ףַשֶח
 :ָהיָרּועְג לעבילע קָשתרְנַח הָלּותְבַּכ לאי
 הָוהְי תיִבִמ ךָּסַנְו הָחְנִמ תַנָּכָהל

 :הָוהְי יָתְרָׁשִמ םיִּנַָּבַה ּולְבָא
 הָמְדֲא הָלְבֲא הָרָׂש דש

 :רֶהְצַי ללְמֲא ׁשֹריְּת שיבוה ןֶנָ דָהָש יִּ
 םיִמְרְּכ ּוליִליה םיִרְּכִא ּושיבהיי

 :הֶדָש ריצק דבָא יִּכ הָרֹעְׂש-לעְו הֲַח-לַע
 הָלְלִמֶא הָנָאְּתַהְו הָׁשיִבֹוה ןפנהיי

 ושבָי הָדָשַה יצעילְּכ = חּופַתְו רַמְת"םנ ןומר
 :םֶדָא ינְּבְִמ .ןוָשָש שיבההיב
 ַחּבְזִמ יִתְרַשִמ ללילה םיִּנָהְּכַה ּודַפְסְו ּורְנֲח
 יִהְלֶא יִתְרָשַמ םיִקָשַב וניל ּואָּב

 סנו הָחְנמ .םָכיהְלֲא תיבמ עֶגְמג יכ
oivov 00 || " 6+1, ז 663 לאותב || 3 ** ₪06 | 5 * 6(6) + 66  Cp 

cf 65 |איבלָכ ויָתּועלתמו  kai 0606: exc ? vb nonn || 6 ** prps60002000%מ  

utף 1 6 655 =  ַחָּבְזַמ  || é7 ול ְּךֵלֵׁשַהְו ףׂשָח ּהָפָשַח | 8 66 +5 א 
 + 13 | 13 1 6 66 םיהלא.



 846 לאוי 2,5—1,14

 הָרָצֲע ּואְרְק םוצדושדקיו
 ץֶרֲאָה יֵבְׁשְי לָּב םיִנקֶז ּופְסַא
 :הָוהְיהלָא וקו םֶכיֵהְלֲא הָוהְי תיֵּב

 :אֹובְי ירׁשְמ דָשְכּו הָוהְי םי "בורק יִב .םויל ּהָהא5
 תָרְכְנ לָכָא ּוניִניֵע דָגְג אָלָה 6

 :ליִנְו הָחְמְׂש ּוניִהְלֶא תיֵּבִמ
 'םָהיִתְפְרְנִמ תחת תֹוהְרְפ ּושָבָעיל

 :ןנָּב שיבה יב 'תוְרְנִמַמ ּוסְרָהְג תוצא מש
 רקב יֵרְרֲע כב יהָמָהְב הָחְנָאָּנ-הַמייל

 :ּמָשָאְב ןאָצַה יִרְדָעְְג םֶהָל הָעְרמ ןיא יִּ
 אָרְקֶא הָנהְי יְלַאי

 רָבְדַמ תֹואְנ .הָלְכֶא שא יִּ
 :הֶרָשַה צְעדלֶּכ הָטֲהְל הָבָהָלְו

 ְךָלַא גורע .הָרָׂש תּומָהְבְ"סנ <
 פ רָבְרִמה תֹוֲאְנ הָלְכֶא שָאְו .םוָמ יִקיִפא ּושְבַי יִ

 ישדק רֶהְּב עיִרָהְו ןויִצְּב רֶפוש ּועְקְּתי 2
 הָוהְיְסוי אָבְיִּכ ץֶרֶאָה יִבָשְי לכ ור
 לפְרעו ןְנֶע םּוָי .הָלַפִאְו ָךָשָח יי בק כ
 םּוצָעְו בר םע | םיָרָהָה-לַע שֶרפ רַחְשְּ
 ףסוי אל יִרְחַאְו םֶלּעָהְִמ | הָנְהְנ אָל וה
 :רחירה יָנָשדדע

 הָבָהָכ טל וייָרְחֶאְו שא הָלְכָא ֹויָנָפְ
 הָמָמְׁש רּבְדִמ ֹויָרָחַאְו ויָנְפִל ץֶרָאָה ןֶדְעְְּ
 :ול הָתְיֲה-אְל הָטיֵלְּפ"םַנְו

 :ןוצּורי ןּכ םיִשְרפְכּו ּוהֲאְרִמ םיִסּוס הָאְרְּכי
 ןּודָּקַרִי םיִרָהָה ישאְרדלע תֹובְּכְרַמ לוקָכ5

 שק הָלָכֲא שֶא בָהְל לוקְּ
 :הָמָחְלְמ ךּורע םּוצע םעֶּכ

 :7 ** cזזק; 6 (םהיתפרמ) םֶהיִתְפְר תחת תֹורָפ (éaאiקrזתסaע) ג(ש)סְכע
 etiam 5 hab) תורפ, vel D7, reliquum פ_ֶדsed + 1 ni 6 6( | 1 תורָנֶמ
 cf Hgg 2,19 || 18 *° 6 ri aro8ngouev éavroic = הָמָהָּב הָחָנַנ הָמ | ל 6

tAavcav = iJ, sed 1 41 || > 6 BW] (Apavicendav) cf Hos 14,1° | 20 1 

nag | Cp 2, I trsp fin vrs post .לפרעו + 2 | 1 ףסוי 



2,6—20 JOEL 347 

 :רּוְראָּפ ּוצְּבק םיִנּפלְּכ םִיּמַע ּוליֵחַי ויָנָּפִמַ
 הָמֹוח ּולעְי הָמְחְלִמ יִשְנאָּכ ןּוצְרי םיִרּוּבנָּכ

 :םֶתֹוחְרֶא ןּוְּבַעַי אָלְ ןוכל | ויִכְרְדְּב ׁשיִאְו

 וכלי תְלַסמּב רְֶג .ןּוְְַי אָל יח שיאו
 :ּועְצְבִי אָל ּולּפִי חַלָשַה דעְֶבּו
 ולעי םיִּתָּבִּב ןּוצְרְי הָמּוחְּב ּוקשָי ריִעָבּפ

 :בּנַנּכ ּואֹבִי גולמה דעְּב
 םִיַמָׁש ּושַעְר ץֶרֶא הָזְנְר נפלט
 :םָהָנְנ ּופְסֶא םיִבָכּוְכְו ּורְדָק ַחריְו שמש

 הנח לאמ בָר ִּכ יוליח ינְפלי לוק ןֵתָנ הוה
 הָוהְייוְו לוָדְניְּכ יורְבְד השע םּוָצְט" י
 :ּונְליִכְי ימּו דֵאָמ אָרּונְ

 םֶכְבַבְל"לְכְּב יַדָע ּובָש יהוהְי-םִאְנ הָּתַעדְנְוי
 םַכיִדְגְבְלֶאְ כבל ּועְרְקְוו :דָפְסַמְבּו יִכָבְבּו םֹוצְבּו
 אּוה םּוחַרְו ןָּּנַחיִּ םֶכיַהְלא הָוהידלֶא ּובּוְׁשו
 :הָעְרָה" לע םָחְנְו דָסָתבַרְו םִיַפַא ּךְרֶא

 הָכְרְּב ֹויָרֲחַא ריִאָשַהְו םֶחָנְו בּושָי עֶדֹי ימי+
 ס ּםֶכיִהְלֶא הָוהיִל ּךָסַגְו הָחְנַמ
 :הָרְצִע ּואְרִק םוצ-ושדק ןיִצַּב רָפּוׁש ּועְקּתיי
 לָהְק ּושּדְק םָעדּופְסֶאא

 םיִדש 'יִקְנויְו םיִלְלֹוע ּופְסֲא םיִנָקְז יוצבק |
 :ּהָתָּפְחַמ הלכו ורְדָחַמ ןְתָח אצִי

 הָוהְי יִתְרַשִמ םיִנָהְּכַה ּוּכְבַי חַּבְזמַלְו םֶלּואָה ןיביז
 הפרח ךְתָלֲחנ ןֵתּת-לַאְו ךפַעדלע הָוהְי הָסּוח ּורָמאִיְו
 :םֶהיֵהְלֲא הָיַא םיִמַעְב ּוָרְמאְי הָמְל םיוג םָבלשַמְ

 ומַעְל רֶמאָיַו הָנהְי ןעיויפ :ומעדלע למ וצראל הָוהְי אגו
 -אָלְו ותא םָּתְעַבְׂשּו רּהְציַהְו ׁשוריִּתַהְו ןְנְּרַה-תֶא םָכָל חלש יִנָנַה

 םכילעמ קיָחְרא יֹופְצַה-תֶאְפ :םיגּב הָּפְרַח דע םֶכְתֶא ןּתָא
 וָפסְו ינמדקַה םִיהלֶא ריִנּפדתֶא הָמָמׁשּו הָיצ ץֶרָאלא ֹויִּתחִַּהְו
 7 1 (pny, )6 éaaivwow || 8 6 6066 (ןוקָחְרי) || זז =< ?add | ל 6

VudY [|2 6 9606  | y4276 )6ךשש 00100 = ובד יֵׂשֲעַמ מִּצ igyupé6דו  

6om \ || 17 cf IR 63°.2 | 16 * 8 וצבק |?  hic incip cp15 8  



 848 לאוי 4,3—2,21

 :יתוׂשעל ליִדְנה יֵּכי ֹוּתְנֲחִצ לעַּתְו ושָאָב הָלָעְוז ןיִרֲחַאָה םּיַהדלֶא
 :תושעל הָוהְי ליִדְגַהדיִּכ יִחמְׂשּו יִלִג - הָמְדַא יִאְרִתְדְלֶאיי
 רָּבְדַמ תוָאְנ ּוָאְשְד יִּ ינש תוָמָהָּב ּואְריִּת-לַא*

 לי ּונָתְנ ןַפָגְו הָנֲאַּת וירפ אָשְנ ץַעדיִּ

 םָיֵהְלָא הָוהיִב ּוחָמִשְו ליג ןולע ינו
 הָקָרְצִל יִָרֹוּמַהיתֶא םֶכָל ןֵתְנִיּכ
 :ףןּוׁשארְּב ׁשֹוקְלַמּו "הֶרומ םֶשּג סֶכָל דרי
 :רַהְצִיַו שוָריִּת םיִבָקוַה ּוקישהו רָּב תֹונְרְנַה ואְלַמוי

 לּיִסָחַהְו קליה הָבְראָה לֵכֲא רשא םיִנָשַהְדתֶא םֶכל יִּתְמלָשְו<
 :םֶכָּב יִּתְחְלש רֶׁשֲא  לוָנַה ריח םָזְּגַהְו

éֿםֶכיַהְלֶא הָוהְי םש-תֶא םָתְלַלַהְ עובְׂשְו לוכָא םּתְלכֲאו 
 םָּתְעַריִו*ל :יםלועל ימע ושביזאלו איִלָּפַהְל םֶכְמַע הָשָעְרֶָשַא
 יִנָא לֵאָרׂשִ בֶרָקב יִּכ
 ס :םָלֹּועְל יִמע ּושְבָיְדאָלְו דֹוֲע ןיִאְו םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲאַו
 רָשּבדלָּכלע יִחּורזתֶא ּךוּפְשֶא ןַכייִרֲחַא הָיָהְוי 3

 לחי תוָמלַח םֶכיִנקז םֶכיִתונְּו םֶכיִָּב וְָּבִנ
 םיִדְבַעָהִלע םגְוי :ּוִאָרו תִוגיִזַח םֶכיִּוחְּב
 :יִחּור"תֶא ףךוּפֶשֶא הָּמַהָה םיִמָיּב תֹוִחְפְׁשַה"לעֶו
 :ןָשָע תוְרְמַתְו ׁשֵאְו םּד ץֶרָאְבּו םמָשּב םיִתָפּוִמ יּתַתָנו
 לְָּנַה .הָוהְי םּו אוָּב יגְפִל םָדָל תַריַהְוּךׁשְל ּךפָהי שֶמְשהי

 :*אָרּונַהְו |

 ןויצירַהְּב יפ טלְמְ .הָוהְי םשָּב אָרְְוירֶשַא לָּכ הָיָה
 הָוהְי רַמֲא רָשַאְּכ הָטיִלָּפ היהָּת / םֶלְשּוְריִבּ
 :אַרק הָוהְי רשא םיִדיִרְשבּו

 הָדּוהְי תּובָש-תֶא בֹוׁשֲא רֶׁשֲא איֶהַה תַעְבּו הָמָהַה םיִמָיַּב הגה יי 4
 טְפְׁשוהי קַמֲע-לֶא םיִּתדרוהו םיוגַה-לכדתא יִּתצַּבקְו* :םֶלָשּוריו

 לֵאָרְׂשִי יֵתְלֲחַנְו ימע-לע םַׁש םַּמע יִּתַטַּפְׁשִנְו
 :ּוקלח יִצְראדתֶאְו .םיוגב וָוַפ רֶׁשֲא
 הָנוזַּב ללה נָתִיַו  לָרּוג ודי ימעלֲא

 20 = add cf Jes 34,3; Am 4,10, frt etiam תושעל לידנה יכ 406 6( + 1 |
 23°6 ד6 Bpiwara cf SEA = jin? | *1 ₪ 6 34MSS nly || <1 6 634 ןושארָּכ

frt add cf 27 fin |27 6+ én | Cp3,4 = add? | 5 6Aהָנושארֶּכ | 26 =  elצ 
 Kai evayyelitéuevot = DWI | Cp 4, 116 א בּושֶא, 0 ביִשֶא.



JOEL 3494,4--9  

 לָכְו ןודיִצְו רצ יל םָּתַא-הַמ םנוי ס תש ןַײ ּוָרכָמ הָּתלִיַהְו
 לק יִלָע םֶּתַא םיִלְמְג"םָאְו יִלָע םיִמָלַשְמ םָּתא לּומְגַה תַשָלְּפ תָליִלְ
 יִּדַמֲחַמּו םֶּתְחקְל יָבָהזּו יִּפְסַּכ"רָׁשַא :םֶכָשארְּב םֶכָלְמְג ביִשֶא הָרַהָמ
 םֶּתְרַכְמ םַלָשּוְי ינְבּו הָדּוהְי ינְבּו :םֶכיִלְכיַהְל םָתאֵבֲה םיכטה
 םוקּמְִֶַמ םֶריִעָמ יִנְנִהז :םֶלּובְּג לעַמ םקיִחְרה ןעַמְל םיִנְויַה יְנְבְל
 יִתְרַכְמּוי :םֶכָשארְּב םֶכְלמְ יִתבָשהְו הָּמַׁש םֶתא םָּתְרַכְמרְׁשֲא
 יוגלָא םִיאָבְׁשִל םוָרְכָמּו הָדּוהְי ָנְּב דִיְּב םֶכיִתוְנְּב-תֶאְו םֶכינְּב"תֶא

 פ  ורָּבְּר הָנהְי יִּכ קוִחְר
 םיִרוּבְּגַה ּוריֵעָה הָמָחְלַמ ּושדק םיוגַּב תאזוארקפ |

 תֹובְרֲחַל םֶכיִּתֶא ּוּתַכוס :הָמֲחלמַה יׁשְנֲא לָּכ ּולַעַי ּוְׁשְנִ
 :יִנָא רוָבְג רמאי שלחה םיִחָמְרַל | םֵכיֵתֹוְרְמְזַמו

 הָּמְׁש 'ּוצָבְקַנְו ביִבּסִמ םיוּגַה"לְכ ואָבְו "ושּועוי
 :'ִּיֶרוּבִג הָוהְי תַחְנַהי
 טפָשּוהְי קַמֲע-לַא םִיוּגַה ּוְלַעַיְו ורועי?

 :ביִבָּסִמ םִיונַהילָּכ"תֶא טָּפָשְל בֵׁשֲא םֵׁש יִּ
 ּודְר ּואָּב ריִצְק לשב יב למ וחלש
 :םתַעַר הָּבַר כ םיבקיה וקישה תג האמי

 קָמְעְּב הֶוהְי םִי בורק יִּכ ץוִרְחַה קָמָעְּב םינמה םיִנֹמֲהיי
 :ץּוְָחַה :םֶהָגְנ ּפְסֶא םיִבָכְכְו ּורָדָק חַרְֶיְו שמש
 ולוק ןתַי םלָשּוריִמּו גָאְׁשִי ןֶיִצִמ הָוהיַי

 ומַעְל הָסַחַמ הוהיו ץֶרָאְו םִיָמָׁש ּושעָרְ
 :לֵאָרְׂשִי יִנְבְל זוָעָמּו

 יִשְדְקְרַה ןויַצְּב ןֶכש םֶכיִהְלֶא הָוהְי .יִנא יִּכ םָּתְעַדיִויל
 :דֹוע ּהָבדּורְבעְידאל םיִרְזְו שֶדק םלשּורי הָתְיָהְו

 אּוהַה םויב הָיָהְוי

 בֶלְח הָנְכְלַּת תֹועְבְגַהְו סיִסָע םיִרָהָה ּוָתְטִ
 ןֹועַמּו םִיָמ ּוכָלַי הָדּהְי .יקיפאלכו
 :םיִטָשַה kal הָקְשִהְו אָצָי הָזהְ .תִֵּבִמ

8 6 cic alyuaAwoiav = יִבָשל | זז *1 ורוע 6 צ 12 ורועי 6 צ ף ּוריִעָה | 

 - frt = DAT (neohbr = manןגטאמדמ 1440p] | >> 6 6 rpqbc éorw ,6ל

suetus) !רובנ הי (num 11b add?) | rg * dl. 



  Joel 4,20—Amos 1,11סומע -- לאוי 850

 :'םֶעְראְּב איִקְנְד ּוכְפְׁשרֶׁשֲא | הָדּוהְי יִנְּב םמֲחַמ
 :רוְו רול םֶלָשּוְיַו בָׁשַת םֶכּועְל הָדּוהְו>
 :ןויִצְּב ןכש הָוהְינ 'יִתיִקַנאְל םֶמָד ייֵתיָתנְוִ

AMOS. סומע 
 לֵאָרְׂשִי-לע הוָח רָׁשֲא עוקתמ םיִדְקְנב הָיְה"רֵׁשֲא סֹומָע יֵרָבְּדי 1

 םִָתָנְׁש לֵאָרְׂשִי ףְלֶמ שָמויְרְּב םַעְבְרִי יִמיִבּו הדוהְייָלְמ הָּיעו ימי
 \רַמאיו> :שַעְרַה יֵגְפִל

 ולוק ןֵּתַי םֶלָשּוְיִמּו נָאְׁשִי ןויצְמ הָוהְי
 הָוהְי רָמָא הב3 5 ילָמְרַַּה שאר ׁשֵבֵיְו םיִעֹרָה תוָאְנ ולב

 ונָביִשַא 5 הַעְּבְרַא-לעו קְׁשמַד י יעשּפ השלש- לע
 :דַעְלגַהתֶא לֶזְרַּבַה תוצְרחּב םשּודדלע
 :ָֹדֲהןְּב תֹונַמְרַא הָלְכֲאְ לאח תיִבָּב שֶא יִתְחְלשְו
 ןוָאתַעְקְּבִמ בשוי יִתְרָכַהְו קֶשָמּ ַיִרְּב יָּתְרַבְשו 5

 הָריֵק סֶראד יִלְנָו ןֵרֲע תיִמ טָבְש ךמותו
 הָוהְי רָמָא הב% סם :הָוהְי רַמָא

 ונבישַא אָל הַעּבְרַא-לעו הנע יעשּפ הָׁשלְׁש- לע
 :םוֶאל ריִגְסַהְ הָמְלש תו םֶתולְגַהלַע
 ָהיִתֹנְמְרַא הָלְכֲאְו הָּנע תַמֹוחְּב שא יִּתְחַלַשְוז
 ןולקשאמ טָבָש ְּךִמֹותְו דודְׁשַאַמ בש יֶתְְכַהְ

 םיִּתְשֶלּפ תיִרֲאְׁש ּודְבָאְו ןורקע- לע יי יִתוביִשַהְו
 הָוהְי רָמָא הבפ ם :הָוהְי ינדַא רַמָא

 ונבישא אָל העְבְרַאדלעֶד רֹציַעְׁשּפ שלש לע

 התו הָלְְאְו רֶצ תמיחְב שא יחל
 הָוהְי רָמֶא הביי

 ונָביִׁשֲא אָל הָעְְּרַא-לַעְו םֹורָא יִעָשַּפ הָשלָשלע
 ויָמֲחַר תַתְׁשְו ּויחֶא בֶרָחב  ופדֶרְילע

 19 < ₪ [add || 2x *1 6 S(éxtnrnow)S Rp | ל ₪1 יִּתְמְקְנ
Cpr,4cf IR 15,185 | 5 77 trsp frt post דע תיבמ[ (al stichor ord) || 

6--8 frt add | 8 dlc 6 6) 5. 15: 3. 



1 2-9 AMOS 851 

 :'חצג הָרָמְׁשי ותְרְבָעְו וֿפַא דַעָל 'ףרֶמיו
 ס  :הָרָצְּב תונְמְרַא הָלְכָאְו ןֵמיִתְּב שא יִּתָחַלׁשְוי

 הְוהְי רַמָא הָּביצ
 ונבישא אל הָעְּבְרַאדלַעְו ןומַעדיִנֶב יִעָשַּפ הָׁשֹלְׁש-לע
  :םֶלּובְנתֶא ביחרה ןעַמְל דָעְלִּגַה תוְרָה םעְקּבלַע

 ָהיֶתּונְמְרא הָלְכְאְו הָּבַר תָמּוחְּב ׁשֲא יִּתַצַהְוי
 :הפּוס םִויְּב רעַסְּב הָמְחְלִמ םִויּב הָעּורְתַּב

 ְָחִי ויִרָשְו אּוָה הָכֹּב םָּכְלַמ ְךְֶהְי
 הָוהְי רָמָא הבי? ם :הָוהְי רַמָא

 ּונָביִׁשֲא אָל הָעְְּרַא-לַעֶו בָאֹומ יִעָשַּפ הָשלָשְלע
 :דישל םוָדֲאְְלִמ | תֹוָמָצע וָפְרָׂש"לֲ
 תֹוירָּקַה תֹוָנְמְרַא הָלְכֲאְו בָאֹומְּב ׁשֵאיְּתְחְַׁשְו
 :רפוש לוקְּב הָעּורְתְּב בָאֹומ ןֹואְׁשִּב תמו

 וֵּמע גוָרָהֲא יָהיֵרְׂשלֶכְו "הָבְרקִמ טפוש יִּתַרכֲהְו
 הָוהְי רַמֲא הב4 ם :הָוהְי רַמָא

 ּנָביִׁשֲא אָל הַעְּבְרַא-לעֶו הָדּוהְי יִעׁשּפ הָׁשלְׁש- לע
 ורַמְׁש אל ל ויִקְחְו הָוהְי תֶרוּתְתֶא םֶסֶאָמ-לע

 :םֶהיִרְחֶא םָתֹובֲא ּכְלָהרָשַא םיֵבְזּכ םּעְת
 ס | :םֶלָשּורָי תֹונָמְרַא הָלָכֲאְו הָדּוהיִּב שא יִּתְחַּלׁשו

 הָוהְי רָמָא הב
 ונבישא אָל הָעְּבְרַא-לַעְו לֵאָרְׂשִי יִעָשּפ הֶשלש-לע
 :םילעג רּובֲעַּב ןויְבָאְו קידצ הֶסָּכַּב םרכַמ-לע
 ףטי םיִוְנע ךֶרֶדְו םיִלָּה שאר ילר-רמ קיל יםיִפַאְׂשַהל
 :ישדק םֵׁשתֶא ללח ןעמל הּנענֲהלֲא וכָלי ויֿבָאָו שיָאְ
 חֵּבְזִמלָּכ לֵצא ןטי םיִלְבֲח םיִדנְּ"לַעְ
 :םֵהיֵהְלֲא תיִּב ּּתְׁשִי םיִׁשּונֲ ןִָ
 והָבָג םיִזְרַא ּהֵבָנְכרֶׁשֲא | םֶהֹיֵנְּפִמ יִרֹמֲאָה-תֶא יִּתְדַמְׁשִה יֵכנֲאו

cf Jer 35s | 6 , 6רַמָש  cf Jer 3,5 || °° 16 6 ns}1 6 3% רטיו * rr 
 [nonn MSS 636 bp: | 3 = ft הֹּבְרְקִמ 4 תַמ + 2 | * 8 1 ויָרָש | ל *1

rrwydv, cui666 א06)6000  Don | °° add cf 6 kali ékovbdAitTov6 6  

xodv Tc 6 || = prps6ח\ ד0ע  ratodvraד6  translationi posterior inseruit 

dl | g nonnלע  ft8  | (ְידJע ' " cf Jes 315 )vel 1 ftםיונע יֵנְפ ּוכְרְדְו  
 MSS םֶכיִנפִמ.



 852 סומע 3,8—2,10

 :תַחָּתִמ ויִשְרָשְו לעפמ ֹוירְּפ דיִמָשַאְנ םיִנולאָּכ אּוה ןֹקֲחְו
 םֶכְתֶא ךלואָו םִיָרְצִמ ץֶרֶאְמ םֶכְתֶא יִתיִלָעָה יִכְנֶאְויפ

 :יִרֹמֲאָה ץֶרֶאתֶא תָשְרל הנ םיִעָּבְרַא רָּבְדַּמַּב
 םיִרזנַל םֶכיִרּוְחַּבַמּו םיִאיִבָנַל { םֶכיֵנְּבִמ םיִקָאְויי

 :ּואְבַּנִת | :יהוהְי-םֲאְני לֵאָרְׂשִי יִנּב תאזויא ףַאַה
 אל רֿמאָל םֶתיֹוצ םיִאיִבְנַה- לַעְו ןיי םיִרְזְנַה-תֶא ּוקַשַּתוייי

 הָאלְמה .הָלְנעֶה 'קיִעְת רשאכ" םֶכיֵּתָחַּת 'קיעִמ > יכנ הגה
 :רימע ּהָל וחפכ ץֵּמַאידאל קָזַחְו לֶקִמ סּונָמ דָבָאְוי+

 דמעי אָל תֶשְקַה שפתוי5 :ושְפַנ טלמודאל רוּבְנְו
 :ְֹׁשְפנ טלמי אל סּוסַה ברו טלי אל ויל לקו

 ס :הָוהְיםֲאָנ אֹּוֲהַה-םִויַּב סּונָי םוָרָע םיִדּוּנַּב וב ץימָאְז 5
 לע" לארי נב םֶכילע הָוהְי רָבִּד רֶׁשֲא הֶּזַה רֶבְּדַהדתֶא ּועָמְשי 3
 :'רמאל םִיָרְצַמ ץֶרָאמ יִתיֵלעָה רשא 'הָחָּפְׁשַמַה"לְּכ

 הָמְרֲאָה תֹוחָּתִׁשִמ לָּכִמ יִּתָעַדָי םֶבְתֶא קר
 :םֶיִתְועדלָּ תֶא םַכיֵלע דָקפֲא ןֶּבדלַע

 :ודעונדםא יִתְלָּב וַָּחְי םִיָנש ּוכָליַהְ
 ול ןיא ףְרָטְו רעב הָיְרַא גַאְׁשִיִהי

 :דָכְליסִא יִתְלְּב ותָנָעִּמִמ ולוק ריִפָּכ ןִּתִיַה
 ּהָל ןיא שקומו ץֶרֶאָה חפ-לע רופצ לַפְתַה
 :רוכְלְ אל דוכָלְו הָמָרֲאָהומ חַפ- הלעוה

 ּדָרֲָי אל םעְו ריֵעְּב רֶפוש עֶקְתודא
 :הֶׂשָע אֶל הָוהְיַו ריִעְּב הָעְר הָיָהְּתא
 רֵבָּר הָוהְי ינֲא הָׂשֲעַי אָל יז

 :םיִאיִבּנַה ויָדְבע-לֶא  ודוס הָלָּנ"סִא יִּב

 אביי אֵל יִמ גַאְׁש הירי
 :אָבְּנִי אָל יִמ רָּבִּד הוהְי ונדא

ft mtr 8 ausa saa: si Am v 12 scrips,12 | יש 4  add? cf ad ךצ =  | 

 זמ [יידסאנ] לארשי ינב תאז-ןיא ףאה post v 12 trp || 13 * 81 קיִפָמ | ל
6™SS non totum textum habent;הלנֶעָּכ || 14-16  vel 1 frt pro = sol1 קופת  

Nb) | 16 °° 65 koi 6 kpa-מי ' (vel ? al15 1 6 טל  | num v 15 add? 

 10166 ot uh 60066 hv kapdiav avrod )69 ™® מט 608 הק ev טעו

 quare frt post ובל ins אַּצָּמִי אל )וגו םויב fr: add) || Cp 3, 1° mlt MSS תיב |

 ל-ל add, aut tantum °° add | 3 6 60 | yvwpigwdwv 6007006 = ועְדונ |

ante 6a.פק  frt 6bף חפ >6 |  || fit dl mtr cs4  



2-5 AMOS 853 

 םִָרְצִמ ץֶרֲאְּב תֹונְמְרַא-לעֶו ידוְּׁשַאְּב תוָנָמְרַא-לע ּועיִמְׁשַה
 ּהָכּותְּב תוּבַר תָמּוהְמ ּואְרּו ןּוהְמְׁש הל ּופסֶאַה 'ּורָמָאְו
 :"הָבְרְקְּב םיקושעו'

 דִשְו סָמְח םיִרָצֶאָה | יהָוהְיָאְנ החכנ-תושע ּועֶדיהאָלְוּוס
 ה

 פ'םָהיִתְּנְמְאְב "ץֶרָאָק יביִבְסּורצ הָוהָי יִנדַא רַמָא הָּכ ןֶכְליי
 :ךיתונְמְא ובנו זע ךממ 'דיִרוהְו
 יֶרֲאָה יִּפִמ הָעַרֶה ליִצָי רָשַאְּכ הָוהְי רַמָא הכי

 לַארׂשִ יֵנְּ לצי כ ןזא-לדב וא .םִיַעָרְכ יִּתְׁש
 :ׂשְרֲע 'קֶשָמְדְבּו הַטִמ 'תַאְּפַּב ןורְמָשְּב םיִבָשַה

 :תֹוִאָבְצַה יִהְלֶא הָוהְי ינדַאםֶאְנ בקעי תיִבְּב ּודיִעָהְו ּועָמְׁשיי
 לאתיּב יתוחְבְזַמ לע י יּתְדקַפּו ייל לאְרשייעשפ יִדְקַּפ םוָיְּב יַכיצ

 :ץֶרָאְ לנו חזה תֹונְק לעדגנו
 ןשה יִתְּב ּדְבֲאְו ץיקה תיבדלע ףרֲחַה-תיִב יתיִכַהְו 5

 ס - :הָוהְיְיםַאְנ 'םיֶּבַר םיִתָּב ּוָפָסְו
 ןורְמְש רַהְּב רֶׁשֲא ןָשְּבַה תֹורְּפ הָּנַה רֶבְּדַה ּועָמְשי 4
 הֶאיִבֶה .םָהיִנְדִאְק תוָרְמְאָה .םיִנּויִבָא תוצְצְרֶה םיִלּד תֹוָקְׁשְעָה
 :הָּתְׁשנְו

 יםכילע םיִאְּב םיִמָי הֵּנַה יִּכ ושְדְקְּב הֹוהְי יָנֹרֲא עּבְׁשְנ
 :הָנּוד" תֹוָריִסְּב ןכְתיִרֲחֲאְו תֹוֹנִצִּב 'םֶכְתֶא אָשְנְו
 -םִאְנ יֹהָנֹומְרַהַה הָנָתְבְלשַהְ ָּדְנֶנ הַׁשֲא "הָנאָצִּת "םיִצְרַפּוי

 :הָוהְי עפל ּוְבְרַה לגלגַה ּועְׁשַפּו לַא-תיב ואב
 :םֶביִתְרְשָעַמ םיִמָי תשלשל םֶכיֵחְבִז רָקּבל ּואיֵבָהְו
 יעיִמְׁשַה תֹובָדנ ּואְרְְ הָדוּת ץַמָחַמ רטקו5

 :הָוהְי יִנדַא םָאָנ הש יִנָּב םֶּתְבַהא ןֵכ יִּ
 9 5 6 רושָאְּב | * ₪ 41 | < 16 6 רַה 6 4,ז || + add? | ro ** add | ל +
 add || זז *1 בבסי (קזקפ 'ָאָה ביִבָּסִמ ּורָצ) | * 6 ף זה טסט = ְּךַצְרַא | *1 דַרּוהְו|
 12 * crrp, num ] תיִפְצְּב cf Jes 21,5? || ° crrp, nonn MSS קש--; ] + תֶׁשָּבַדְבּו

cfg,8b [add), Amבקעי תיב  non leg (adינדא  cf Jes 306 || v 13 frt add; 6 prb 

recte trad?תוחבזמ  num plurל  || dl?לארשי תיב 3,1; 5,1. 4( | 14 *  scripsit 

 cf חבזמה תונרק, qטגזe קן תַבַצַמ a( תֹונָמְרַא) | 15 קזקצ םיִנְבָה יִּתָּב (1
 ₪2 27,15 +e ןשה יתב) | ספ 4, 11 ןֶהיִנַאְל | 2 * >6 | ל 1 ןָכיִלְע |  מסממ

(trspos fin vs); 1 prb 4 |קזקסמ ןֵכָּפַא גז ןְכְתֶא ואשנו | 44 5 שרפו ןמד  

crrp, sed incert quid 1, nonn6 6:6ש6א0ף06006 || °°  cf3 "₪1 1 הָכאָצְּות  
 prpon תומְרַע ןְּתְכַלְׁשֶהְ Ii3 cf 6 aro(p)pipncecee | 4 prbרו | 5 1 ורָטק]



x 

 354 סומע 5,5—46
 םֶכיֵרֲעלֶבְּב םיָנָש ןויְקִנ םֶכְל יִּתַתְנ יִנֲא-םִנְוֿפ

 :הָוהִידםֲאְנ | יֵדֲע םָּתְבְׁשאָלְ םֶכיִתְמוקְמ לָכָּב םהל רָסַחְו
 ריק םיִשְדַח השלש דֹועְּב םֶשָּגַהתֶא םָּכִ ִּתְַבְכ כנא גו"

 שלש תש ני :שָביִת ָהֶלָע יריָמְמַת-אָלירֶׁשא הלו רַטָמִּ
 תַחַא ריע-לָא םיִרָע

 :הָוהְי"םֲאְנ יִדָע םָּתְבִׁש"אָלְו ּועָּבְׂשִי אָלְו םִיַמ תֹותְׁשִל
 םֶכיִמְרַכְו םֶכיֵתֹוננ תוּבְרַה ןּוקְריבּו ןופְְּׁשִּב םֶכְתֶא יִתִָּכָה

 :הָוהְיםֲאְנ יִדָע םַּתְבַשאלְ םָזְנה לבאי םֶביִתיִזְו םֶכיִנַאְתּו
 ימְכיִרֲחַב בֶרָחַב יּתְגַרְה "םִיַרְצַמ ְּךֶרָדּבי רָבָּד םכב יְּתָחָלָש

 'םֶביִסּוס יִבָש םֶעי
 :הָוהְיְיסִאְנ יִדָע םֶּתְבָשאָלְו יםָכְּפַאְבּו םֶכיִנְחִמ 'שָאְּב הָלֲעֲאְו

 הרמע-תֶאְ םֶדְסתֶא םיִהלֶא תַכַּפְהַמְּכ םכְב יִּתְכָפָהִיי
 פ  :הָוהיםִאְנ יֵדְע םָּתְבָשאְְ הָּפַרְׂשִמ לצמ דּוֲַּכ ּויְהִּתַו

 -תארקל ןוכה ְלהַשֲעֲא תאי בק לֶארׂשְִךל"הְֲעֲא ה לי
 הּגַה כי :לָאָרְׂשִי .ףיָהְלֶא

 וחַשדהַמ םֶדָאְל דיִגַמּו חור אָרֹבּו "םיִרָה רצוי
 ץֶרֶא יֵתַמְּב-לע ךֶרדְו 'הַפיִע רחש השע
 סם מש תוָאְבְיִהלא הָוהְי

 תב הָניִק םָכיֵלֲע אשנ יֵכנֲא רֶׁשֲא הזה רֶבְּרַהתֶא ּועָמָשי 5
 :לֶאְרֶשִ

 לֶאָרְׂשִי תַלּותְּב םּוק ףֶסּותאָל הָלְפני
 פ  ּהָמיִקְמ ןיא ּהָתְמְרַא-לע השט

 יהֹוהְי ינדא רַמָמ הַכ יי
 הֶאמ ריִאְׁשִּת ףָלָא תאָציַה ריִעָה
 ס  ולֶאָרְׂשִי תיִבָל הָרְׂשֲע ריִאׁשִּת הָאמ 'תאעויהו

 לֵאָרְׂשִי תיִבָל הָוהְי רָמֶא הָכ יי
 לֶאדתיּב ּושְרְדֶתְדלֶאְוי יָת יִנּושְרִ

 ? add hab | 7 *1שבית . ; דועב  | al v7. 8, al tantum vbןויהק 668 6

  = 8% add; al += vel Pk addיתרט-- | ל 16 6 ריְַמַא | 9 1 + יִּתְבַרֲחָה | דס
hab || 4 nonn MSS שָאְּב | *  באפכם || 13 * 6 gpovriv = Dy | * 6 

 לארשי תיבל || * קזק תאַצֹויַה ריִעָהְו  huc verbaוזפק *  | Cp 5,3הָפיֵעְו

 ---- ני יי Addl ו

 שוויו
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 ורבעת אָל עַבָש רַאְבּו ּואֹבָת אָל לָנְלְנַהְ
 :ןאְל הָיהִ לא תובו הל הל טלה יב

 ףסוי תב 'שָאְּכ חלָצְיְִּפ יו הָוהְיתֶא וש
 :'ִלֶאדתיִבְל הָּבַכְמְןיִאְו הָלָכֲאְו

 :וחיגה ץֶרֶאְל הָקְדְגּו טַּפְׁשִמ הָנַעְלְל םיִכפְַה
 תֶוָמְלַצ רָקבִל ְּךַפהְו ליִסְכּו הָמיִכ הָשע*

 םִיַהְיִמְל ארוקה  ךיִשָחֶה הָלְיל םיִיְ
 :וָמָש הָוהְי ץֶרָאָה נָפלֲע םֶכָּפְׁשִיו
 :יאֹוְְי רֶצְבִמ-לֲע רֶׂשְו זָעדלע 'דָש ינְלְבַּמַה

 :ּובֲעָתְי םיִמָּת רבו חיִכומ רַעָשַב ּוֵאָנְׂשִס
 ּונָמִמ ּוחקִּת יִָבתַאָשַמּ "לּבלַע 'םֶכְסָשוְּב ןעֶי כָל

 םֶב ובָשתאלו םֶתיִנְּב תִיָזְנ יֵּתְּב
 :םֶניִיתֶא ּותְׁשִת אָלְו םּתְעַטְנ דַמֲח-יַמְרּ
 םֶכיֵתאַטַח םיִמְצעו םֶכיֵעְׁשִּפ םִיִּבַר יִּתְעַדְי יב

 :ּוטה רעש םיִנויִבָאְו רֶפַכ יחְקְל קיר יֵרְרְצ

 :איָה הָעְר תע יִּכ םֶלּו איָהַה תַעּב ליִּכְשַמַה ןכלי
 ןְכייִהיִו ּויִחִּת ןעָמְל עֶרלַאְו בּוטוׁשְרְדיצ

 :םֶּתְרַמא רשאכ םֶכְּתַא תוָאְבְ יל הוהְי

 ס :ףסוי תיִראָש תאכל הָוהְ גמ לא

i iדַפְסַמ  he:והדוה ורמאי תוצוח-  
 :יִהָג יעד לָא דָפְסִמּו לְבֲא-לָא כא ּוָאְרְְ

 פ :הָוהְי רַמָא ָךְּבְרקִּב רָבעֶאַיּכ דָּפְסִמ םיִמְרּכ"לָכְבּויז
 הָוהְי םֹונ םכל הז הָמְל הָוהְי םויזתֶא םיִּנאְתַמַה וה?

 :רואדאלְו ךשח"אּוה

5 Am vrs 5 sic non scrips; al ורבעת אל עבש ראבו, 31 ץ 5b add habent| 
 שאכ cזזק, | גוש שֶא בָהָל חַלְצִי גז ׁשֵאָּב תַצָי | * 6 לארשי תיבל; םטחו * 6
add, quod conjg 6 v 7, cujus init perdit est? || 7 prps: ante םיכפהה 1 יוה 

cf 5,18; 61 | g * crrp, 1 ₪ BQ cf 6% (6) סוטוקשצ = so | °1 
 | תֶאָשַמּ + ] 1 | b-bז * | םֶכְסּוב |  cf 236רֶבָש | < 1 6 6 איִבו 6 6

 ז2 1 םָכיֵאָטַח cf Je 1,18 | 15 866 | 16 = >6 | ל 1? דָּפְסְמלֶאְו (ג| לבא לא
 דפסמו 4ו).
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 בּדַה ֹועְנִפּו יִרַאָה יִנָּפְמ שיא סוני רֶׁשֲאַּכִל
 :שָחָּנַה וכָשְנּו ריָקַה-לע דִי ְּדַמָסְו תֶיַבַה אָבּו

 :וֶל ה גְנ"אַלְ לֵפָאְ רואדאלְו הָוהְי םוי שח אלָה >0
 :םֶכיֵתְרִעְּב ַחיִרָא אָלְו םֶביִּגַח יִּתְסַאָמ יִתאָנְׂשי
 תולע יל"ולעת- םִא יב

 :טיִּבַא אָל םֶכיִאיְרִמ םָלָשְו הָצְרֶא אֶל םֶכיִתְחְנִמּ
 :עַמשֶא אל יִלְבְ תַרְמזְ ירש ןומה ילָעַמ רַפָה3
 :ןָתיִא לַחְְּ הָקָדְצּו טַּפְׁשִמ םִיַמָּ ליו
 :לֵאָרְׂשִי תיִּבי הָנֶש םיִעָּבְרא רּבְרִמַב יִלדֶּתְשַּגַה הָחְנִמּו םיִחְבַּזַה 5
 יםָכיֵהְלֲא = בֵכּוּכי םֶביִמְלצ לכ תֶאְו םֶכָּכלַמ יתּוְכַס תא םֵתאָׂשְנו5

 :םכְל םֶתיִשע רשא

 | ןחמש רֶהְב םיִחְטְּבַהְו וב םיִגנאשה יוהי 6

 :ילֵאָרְׂשִי תיִּב םֶהְ ואבו םיוּנַה תיִׁשֹאַר יִבְקְנ
 ייִבֹוטֲה םיִּמְׁשְלּפ-תנ ּוךְרּו הָּבַר תַמֲח זש וכְלּו וארו יהָנְלַכ ורבע
 :יםכלְבגמ םלּובג בר"םא הָלֲאָה תֹוכְלְממַה- ןמ

 :סָמָח 'תֶבָש ןּוׁשיִנּתַו עֶר םוַיְל יםיִדנמַה
 םַתשְרַעְדלע םיִחְרְסּו ןש תֹוָטִמ-לַע םיִבָכָשַהי

 :קבְרמ ְּךוָּתַמ םיִלְגִעַו ןאֹצִמ םיִרְכ םיִלְכִאְ
 :רישיִלּכ םֶהָל ּוכְׁשָח דיִוְדְּכ לבָּגַה יִפילע םיִטְרְפַה
 וחַָשְמְי םיִגְמָש תיִשאַרְו .ןוי יקְרְזִמְּב םיִתֹׂשַה

 :ףסוי רֶבַש-לַע ּולְחנ אָלְ
 :םיִחּורְס חזְרִמ רָסְו םיִלג ׁשֹאָרְּב ְָני הֶתַע ןֶבָלי
 ושָפַנָּב הָוהָי יָנדֲא עַּבֶשַנ

 בֶקעַי ןֹוָג-תֶא יִכנָא יבֲאָתִמ 'תֹואָבְצ יהלֶא הָוהָי-מֲאָנ
 22 fז 1 יַמְלׁשְו 6 6 | 23 + ] םֶכיֵלְבְנ . . םֶכיֵריֵׁש . . ּוריִסֶה | 25 = 1
 al החנמו cf( ותק) et תיב, ג! הנש םיעברא 384 habent || 26 *1 תּוּכס | * 1 ןְיֵּכ

gloss ||ןויכ ;  postםכיהלא בכוכ  cf 6 Paiwav (ex Kaigav) cf $ || °° 6 habet 

crrp? |1 ₪ לארשי תיב || %  * add (8 apud 5,27 incip cp 6) | Cp 6, r27  
GMSSR(S)ZY 666 XaAdv(v)nv cf ad Jes ro,9 (Gn 10,10( || ° ins2 5 >65 9  

06evo =ש mrםָּתַא | = םֶכְלְבִג םֶלּובְּגַמ גז םֶלּובְּגִמ םֶכְלְבִג | 3 * 68" גת  
 םיִרְּנְמַה 141 || ל |crrp, prps vel דש vel 09( טְבָׁש | 5b crrp?, lft -לָּכ pro יִלְּ

vel al (mtr cs) יןלכ קזקצ ריִשָּב ליִּכָשַהְל ּובָשָחַנ דוְדְּכ] |66 diulicpévov 

oivov = קקֶזמ ןיי | 8 * 416 6 | bb >6; frt ex fin v 7 trspos || * 1 yn. 
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 :ּהָאלְמּו ריִע יִּתְרּנְסַהְו יִתאְגָש ויָתֹנָמְראְו
 :ּותָמְו דָחֶא תיבְּב םיִׁשְנא הָרָשָע .ּורְתְנידַא הָיָה
 תִיַּבַהְְִמ םיִמָצִע איצֹוהְל "ופְרָסִמּו ווד ואָשְנּוייפ

 רַמָּפְו ְךמִע דועה תִיּבַה יִתְּכְִיִּב רָשאל רַמָאְ
 ם - :הָוהְי םֶשָּב ריּכְזַהְל אָל יִּכ סָה רַמָאְו ספא

 הָּוַצִמ הָוהְי הָּגַהְדיְִייי
 :םיִעְקְּב ןַטְקַה תִיּבַהְו םיִסיִסְר לּודָּנַה תִיַּבַה הָּכַהְ
 יםיִרקְּבַּב ׁשורֲחַי-םִא םיַטּוס עלָסַ צרה
 :הָנעֶלְל הָקָדֹצ יָרְפּו טפְׁשִמ שארל םַּתְכפַהְיְּכ

 רָבָד אללי םיִחַמׂשַהי
 :םִיָנְרק ּונָל ּונָחָקִל ּונקֶזִחְב אולה םיִרְמָאָה
 יג *תּוָאְבְצַה יהלֶא הָוהְידםַאְנ" .לֶאְרשי תיּב םֶכיְלעםיקמ ל יָנְנָה יפי

 ַפ :*הברעה לחנ-רע תמֲח - אּובְלַמ םֶכְתֶא ּוצֲחְלְ

 יבג ירצו הָּנַהְו הוהְי "יִנדַא יִנֲאָרַה הָּכי 7

 -םא הָיָהְי ְָלַּמַה יג רַחַא שקשה ׁשֶכָלַה תלֲ תל

 :אּוה ןֵטָק יִּכ בקע םוקי ימ או חלס הָוהְי ינרַא |
 ס  :הָוהְי רַמָא הָיְהְת אל תאז"לע הָוהְי םַחָנַפ
 'שָאְּב בכלי אנק הָּגַהְו הֹוהְי *יִנדַא יִנֲאָרָה הָכּ

 רמאו5 :קֶלַחַהדתֶא הָלָכֲאְו הָבִר םוהתְ תֶא לכאתו הָוהְי "יִנדַא
 :אּוָה ןֵטָק יִּכ בעי  םּוקי ימ אָנ-לנַח הָוהָי ינדא
 ס | :הָוהָי יִנדַא רַמָא הִיְהְת אָל איִהדִּ תאֶזדלע הָוהְי םחְנַ

 בָעַג 'יגדא הָגַהְו ייִנֲאְרַה הָכז /
 ילָא הֶוהְי רָמאיו* נא ּודיְבּו ְּךנֲא תמוח-לע
 ינדֲא רָמאָיו ךנא רַמֹאָו סומע הָאר הָּתַא-הָמ
 לֵאָרְׂשִי יִמַע בֶרָקְּב דנא םֵׁש יִנָנַה

 = prb crrp; mlt MSS ‘שמ; prps רֶּפִסַמ?( רוד רַאַׁשָנְו 6| ?) ורוד רָאְש
 ר 1 ₪ םיִלָסְו םיִדּוד (אָשְנְו) ּואָשְנו | vs 11 frt trsp ante 9 | 12 "1 ׁשֶרְחי

cf 25 17,27; 9,45%6 (Audagap [Aadagap]) |םִי רֶקָּבַּב | 13 רבד אל = רַבְד ול  
 14 ג-ג dlc 6%0 jj ל [frt םיברעה cf 6 rod xeaudppov (Jes 15,7) דועע סטשעשע |

 Cp7,1*>689 | * 6רצי | < 6 קָלֵי | 2 *= סזזק, 1 הָלַכְמ אָה יִהיַו | 4 * >65|
 55 | ₪ שא בַהל; קזק5 שא ברל הֶרָק | < fr add, cf6 | 7 * ins ? ינדא

exc? vb.הוהי (6 + א0קו6) | ל >6 | 8  
Biblia. 
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 קְחֶׂשִי תֹוָמְּב ומָשְנְוִפ :ֹול רובע דוע ףיסואדאל
 2 :בֶרָחּב םַעְבְרִי תיבְדלע יִּתְמַקְו ּובָרַחְי לֶאְרשי יִשְְּקִמּו

 רַשְק רמאל לארי םַעְבְרִילֶא לַאתיב ןֵהֹּ הָיְצַמַא חַלׁשיַו יפ
 -לֶּיתֶא ליִכָהְל ץֶרֶאָה לכּותדאל לֶאְרֶשְי תיִּב בֶרָקְּב סומָע ךיֶלָע
 סומַע רָמָא ּהָכיִּכַי :ֹויָרָבְּ

 ס ותא לעַמ הָלְגִי הל לאְרְשיוז םַעְבְרי .תּוָמָי בֶרָחַּב

 ללַמדשְּקִמ י יִּ אֵבְנִהְל רוע ל ףיסותיאל a :אָבְגִת םֵׁשְ טל
 הָיְצַמַא-לָא רָמאּיו סומַע ןעינ ₪ :אּוה הָבְלִמַ תיִבּו אּוה

 :םיִמְהש סלובו ייִכְנֶא 'רָקּוב"יְּכ ייֵכָגֲא איִבְנְֶָּב אלו יִכְנָא איָבְניאְל
 הָיהְי יִלֶא רֶמאָּו ןאָצַה יִרָחֶאְמ הָוהְי יִנָחְקיו

 הָוהְי-רַבְּד עָמש הָתַעְוי< :לֶאְרְִי יִמַעְלֶא אָבֶּנַה ךל
 :קֶחְשי תבע ףיִטַת אלו לֶאְרְשודלע ג אָבָּנִת אֵל רַמא הָּתַא
 | הָנְזִּת ריִעָּב ךִּתְשֶא היהְי רָמָא -הָּכ כליל

 קח לֶבָחּב ְךִתָמְרַאְו ולפי בֶרָחֹּב ךיִתְְבּ ךיְנְבּ
 . :ְתְמְדֶא לעמ' הָלְגִ הל לֵאָרְׂשִיְו תֹּומָּת הָאַמְט הַמְרֲא-לַע הָּתַאְו

 מ :ץי בל הִָּהְו .הָוהְי יד יִנֲאְרַה הָכי 8
 ץיק בָלְּכ רמאָו סומָע הָאֹר הָּתַאדהְַמ רָמאיו

 לֵאָרְׂשִי יִּמַעְדלֶא ץקח אָּב יֵלֲא הֶוהְי מאי
 לָכיַה "תוְריַש ּוליִליַהְוי :ול רובע דוע ףיסואדאֶל
 םוקמדלָכְּב רֵגָּפַה בר 'הָוהְי יִנדַא םֶאְגֹי אּוהַה םויָּב

 ים סה ּךיִלָשַה]
 :ץֶראדיּוְנִע 'תיִּבְשלְו ןנְבֲא 'םיִפַאְשַה תאזדּועָמש+

 | רָּבהְַּתְפְנְו תָבַשַהְו ירֶבש הֶריֵּבְׁשנְו ׁשֵדֹחַה רֶבְעַי יִתָמ רמאל5
 :הָמרמ יִנָזאַמ .תֶועלּו לֶקָש ליִדְנַהְלו ּהָפיִא ןיטקהל
 | :'ריבָשַנ רֵּב לּפמו יםילעב רּובעב ןויבָאְו םיִלד ףֶסָכַּב תוָנְקְל

 :יםָהיִׂשעמלָ יחצָגְל חַּכָשָאדםִא בָקְעְי ןוָאְגִּב הָוהְי עֶבְׁשני
 ּהָּב בָשוידלָּכ לבָאְו פה ה תאז לעה*

cf 6 (airdAog) # | = prb add | Cp8,3°l?ל 1 דקזנ  | frtdl14 °  

et dl sn (init stichi perdid?) | 4 =306 | = 1 + ְדָלְׁשָה  prbל-ל  || AWW 

cf 4,16 |םיקשעָה()  = dub; 6 (kai) Karabuvacrevovrec, frt2,7 | ל  cfםיִפאָשַה . 
prps NWR) | 6 += ₪4 480 ex 26 6] 2/7 |יונע 0 נע | 5 = >6 | *  SK 

 ]+ ריִּבָשַהְל | ל 5 12 | * 6 םֶכישעמ 6 + 4.
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 כ :םָרְִמ רואי יָהָקְׁשנְו 'הָשְרְנְנְו הָלָּכ ראָכ הָתָלֲעְו
 הוהְי יִנֹדֲא םֲאְנ אּוהַה םִיַּבוהְיָהְו

 :רֹוָא םִיְּב ץֶרָאְל יִּתְכְׁשֲחַהְו םִיָרָהָצַּב ׁשֵמְׁשַה יִתאֵבֲהְו
 הָניִקְל םֶכיִריׁשלְכְ באל םֶכיִגַח יִּתְכַפָהְויפ

 הָחְרְק שאְר"לְּכ-לעֶו קש םִיֹנְתָמ" לּבלַע יִתיִלעהְ
 ס  :רָמ םויָּכ ּהָתיִרַחֶאְו דיחי לָבָאּ היִּתְמשו

 ץֶרָאְּב בַעְ יתְחְלָשִהְו הוהְי ינדַא םֵאְנ םיִאָּב םיִמָי הָּגַהְי יי
 :הָוהְי יִרְבִּד תא עמשל- םִא יִּכ םיַמל אָמְצאָלְו םֶחְלל "בער"אל

 וטְטושְי חַרֶזִמדַעְו ןּופְצִמּו םִיײדע םָיִמ ּועָנְויי
 :ּואָצָמִי אָלְו הָוהְירַבְדתֶא שב

 :אָמְצַּב םיִרּוחַּבַהְו תוָפַּיַה תוָלּותְּבַה הָנפַלעתּת אּוהַה םִיַּביג

 ןורָמְׂש תַמְשְַּבי םיִעָּבָשָּגַהי
 עַבָשרֶאְּב 'ּךְרַּד יֵחְו ד הלא יח ּורָמָאו
 פ :ידוע ומּוקי"אלו לפני

 רֹוּתפַּכַה יִּדַה רָמאּיַו תזה" בָצַנ יָנֹוֲא-תֶא יִתיִאְרי 9

 רּתְחִי-םֲא* :טילפ 5 טלמור סנ Ee סונודאל
 :םָדיִרֹוֲא םָשָמ םִיַמְׁשַה רלעי -םִאְו םָחָּקִת יִדָי םַשְמ לּואָשב
 םיִתֲחקלּו ׂשַּפַחַא םֵׁשַמ למכה שאָרְּב ּואָבָחְידםַאְו

 שָחְּנַה-תֶא הֶוצֲא 'םשמ םּיַה עקרקַּב "יניע דֶגָּנִמ' ּורתְסִיםַאְו
 :םכש

 0 2 בֶרֶחַהדתֶא הוצא םשְמ םֶהיֵבְיֲא יִנָפְל יִבָשְב ּוכְלְידםָאְו

 :הבוטל אלו העֶרל םהילע יִניִע יִּתְמׂשְו םַתְגְרהו

 גומְּתַו ץֶרָאְּב עֶגּונַה תֹואָבְּצַה הָּוהְי ינדאו
 ּהָב יִבָשּוְולָּכ ּולְבָאְ
 :םִָרְצִמ רֶאיִּכ הָעְקֶשְו הָלַּכ ראָיכ הָתְלְָ

8 5 [ 6 ca 200155 % ראיִכ 6195 | ל 486 616 6 95 | “lc Q MSS 

  11. 12, al tantum 110. 120 add, IIa. 8הקשנ) | ג| ט  cf 9,5 (Kהָעְקַשְנְו

autem verba prophetae, quae supersunt, habent | 111 6 630 רֶבְד 6012 | 121! 

  6לֶא"תיִּב לָאְּב | * 51 ךךד  (trsp ,( | 13 dl? | 14 ** fit originוטסושי
 , init vrs | Cp 9םיעבשנה  trsp anteדוע ומוקי אלו ולפנו  | "* prpsטסט 066 6

I°crrp, nonn leg | et רמאיו post םיפסה trspon || ל prps שעריו || << 8 םעַצבו 

Var" Dקזק5 ׁשֲעַרְּב עַּצַבַא ;ובצע cf 6 | שְעַרְּב םֶעָצְבָא ; al pro 3 primis stichi 

vbis leg (cf 1°) הָּכַא רמאיו | 2 dl | 3% frt 806 | > dl | 4 dl|| 5 =° frt add ex 88. 
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 860 סומע 15—9,6

 הָדָסָי ץֶרָאלע ותְּדִנַאְ וִתולֲעַמ םימָשב הָנוּבַה
 :ֹוִמְׁש הָוהְי "ו ץֶרָאָה ינּפ"לַע םֶכְּפְׁשו םִיַהיַמְל ארוקה

 הָוהְי-םִאְנ לֶאְרְשו יִנָּב יִל םָּתַא םיִּיִשָכ יִנָבְכ אוְלַהז
 םִיַרְצִמ ץֶרָאַמ *תילעֶה לֶאְרשְודתֶא אולה

 :ריקמ םֶרֲאְו .רְפּכמ םִיתָטַלְ
 הָאָּטַחַה הָכָלֲמַּמַּב הָּוהְי ינדַא ויניע הָּגַה

 הָמָדאַה נפ לעמ ּהָתא יִּתְדמְׁשַהְ
 :יהָנהְיְדםֶאְי בקע תיִּבתֶא דיִמָשַא דיַמְׁשַה אָל יִּכ ספא
 לֵאָרְׂשִי תיִּבדתֶא םִיוּנַה- לבב יִתּועְנֲהו הָּוצִמ יִכֹנֲא הּנִהיַּכ

 :ץֶרֶא רורצ לופְידאְְ הָרָבְּכַּב עוני רָשַאַּ

 םיִלָמָאָה יִמע .ִאָטח לָּכ ותמי בֶָחַבי
 :הָעְרַה ּונידעב םיִדְקַתְו שיִגת"אל

 תָלָפִּנַה דיִוְּב תַּכְסתֶא םיִקֶא אּוהַה םִיַּביי

 :םֶלוע יִמיּכ ָהיֶתיִנְבּו םיקִא ּויְתְפְרַהְו ןֶהיֵעְרְּפזתֶא יִּתְרדגְ
 םיוגַהלָכְו םּודֲא תיִרֲאְׁש-תֶא ּושְרִיָי ןעָמְליי

 פ | :תאָּז הָשע הָוהְייםֶאְנ םֶהיִלְע יִמָש אָרְקנ"רֶשַא
 הָוהְייםֲאְנ םיִאְּב םיִמָי הָּגַהי

 ערה ףשמּב םיִבנְע ְּדְו רַצוקּב שרוח שנו
 :הָנְננֹומְתּת תֹועְבְנַה-לְכְו םיִסָע םיִרָהָה ּופיִטָהְו

 תומשְנ םיָרָע ּונָבּו לארי יִמַע תּובְׁש-תֶא יִּתְבַשְוי+
 תוגנ ּושַעְו םֶניֵי-תֶא ּותְשו םימְרְכ ּועַטְנְו ּובָשִיַו

 ! רוע שתי אלו םֶתְמְדַאילע םיִתְעְַנּיי :םֶהיִרפתֶא ֵלְכאו
 :יָהְלֶא הָוהְי רָמֶא םֶהָל יִּתְתְנ רשא םֶתָמְרַא לעמ

  nonn add hab cf 4,13; 5,8 | 8 °° trspויָתֹולֲעַמ) | ל  (Qֹותָיְלַע 01

  ₪ 6 00 6כס% המדאה | 6 =י ג44? | זס = 1 ּוניֵדֲע םָּדְקְתּו ׁשֵנִת אל "
)iתs frt in fin הוהי םֵאָנ) | זז | < 6 ָהיֶתֹיִרֲהַו ָהיִצָרְּפ | 13 | < 6 ׁשֵרֹוחַה 
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 סBAגפוAג. הידבע
 יםודָאל הֹוהָי יָנדֲא רַמָא-הּכי הָיְדבע ןוזחי

 חֶלָׁש םִיּּגַּב ריִצְו הוהְי תֶאַמ יּונְעַמְׁש הָעּומְׁש

 :הָמְחְלִמַל ִהיִלָע הָמּוקְנְו ומּוק
 :'דָאְמ הָּתַאי יּזְּב .םִגַּב ךיִּתַתְנ ןָטֶק הגה
 אישה ךְּבל ןוחְזי

 וָתְבִׁש 'םוָרְמ | עֶלָסיְִנֲחְב יֵנכׂש
 :ץֶרֶא יִנָרְּוְו יִמ ּובלְּב מא
 םיִכְכוִּכ ןיּבְדִאְו  'רָשָגַּכ היּבְנִתַא+

 :הָוהְי"סַאְנ ָּךְדיִרֹוא םָשִמ 'ִּּנק 'םיִש
 םיּובְנְנְאלֲה הָתיַמְנְךיא הָלְיל ידְדוש"סא' לאב יִבָגנ"ַא

 :תֹוְלָלְע ּוריִאְׁשִי אֹולַה ְּךֶל ּואָּב םיִרְצְּב"ַא
 :יָנּוּפְצַמ ּועְבנ וׂשֲע ּושְּפְחָנ יא"

 'ּךּוָאיִשַה ְָּתיִרְב יׁשְנֲא לכ וחלש לּובְנַה-רעל
 :"ָּב הָנּובִּת ןיִא'ְּךיִּתְחַּת רֹוזָמ ּומיֵׂשָי 'למֲחל ךמלש יׁשְנַא דל ּולְבִ
 הָוהְי-םִאְנ אּוָהַה םויַּ אולה

 :וָשַע רַהַמ הָנּובְתּו םודָאמ םיִמְכַח יִּתְדַבַאָקְ
 :'לָטְקִמ ושַע רַהַמ שיִאתָרָּכי ןעמל ןַמיִּת 'ּיִרובְנ תו

 :םֶלועָל תַרְכִנְו הָשּוב ָהְּסַכְּת /בקעי יִתֶא סמַחְמי
 ולח םיִרְז תּובָש םוֶיְּב דְגָּגִמ ְּךְדָמע םויֶּביי

 לוג וי םַָשּוודלַעו רעש ּואָּב םיכנו
 :םֶהַמ דחאָּכ הָּתַא-ם

 ורָכָנ םיִיְּב -ףיִחְמיוְיב אָרְתְדלַאְוי
 םֶדְבֶא םיִנְּב הָדּוהְיְדיִנְבְל חַמְׂשִתלַאְו
 :הָרְצ םוְְּב ךיִפ לְֶנִּתִלַאְ

excvb?49,14 יִּתְעַמַש || < ? ויָלָע 6( צ 2;  I 55 nonn add hab | * 6 et Jer 
Jer+םיוגב) | 3 *  (cf49,15 םֶדָאְּב  cf Jer || 2 = 1 prb 6 Jerּוצְּבְקְתַה)  expl gr 

 ְךְּתְצַלְפִּת; ₪ ins | * 1 6 639 םירמ | 4 * [< + ךָּנְק | "ל > Jeז | < 1 םיִשְּמ 4
 ַהיִּבְגִמ | 5 = prb add cf Jer 49,9 | v 6 add? | 7 ce (mlt MSS יל |

cf Dan 4,22. 29; 5,21 || ° trspרֹודָמ (?)  crrp || © crrp?, prpsךמלש  prb exל <6,  
post אָּוהַה in8 | ל לטקמ | lוּבfrti * ף conjg 6 init vs 10 (cf 64(, sed gloss 

ad סמחמ | rrlc א WWW cfv 13 | vs 12 frt add cf ad 13; frt dl .םוי 



  Obad. 13—]Jona 1,3הנוי -- הידבע 862

 ימָדיִא םּוְְּב יּמֲע"רעְׁשְב אֹובְּת"לַאיג
 וָדיִא םוְיַּב "ותָעְרְּב הָּתַא-םִנ אָרֵּתלַא
 ;'ּודיִא םויּב וליחב יהְנֲחלְׁשִּתלַאְ
 ויֵטיִלּפדתֶא תיִרְכַהְל קְרַפַה-לע דמעתדלאְו +

 :הָרְצ םנְּב יָירׂש רֶנְּת-לַאו
 םִיֹוּנַה"לְּכלַע הוהְי-םֹוו בֹוָרָקיָּכיפ

 :ךָשארָּב בּוׁשְי למ ל הֶׂשֲעְ ָתיִשָע רשאי
 ידיִמָּת םִיּוּנַהדלְכ ּוּתַשִי יׁשְדָק רה"לע םֶתיִתָש רַׁשֵאַּכ יי

 יָה אל ּויָהְו "על ּותָשְו
 תֶא בקעי תיִּב ושְרִיְו 'שֶדְק הָיְהְי הטילפ הָיְהִּת ןויצ רַהְבּו

 2 0 דב+

 :'םֶהישְרּומ | הָבָהָל ףסוי תיבּו שֶא בקעידתיב הָיָהְוא

 םלכַאַו םֵהְב ּוָקְלָרְו שֶקְל וָשַע תיִבּו
 :רַבִּד הָוהְי יִּכ ושַע תיִבָל דיִרָׂש היהי-אלו

 יםיִתָשְלּפתֶא" הָלֵפְׁשַהו "ושַע רָה-תֶאי בֶננַה ּוׁשְריְופ
 :דעֶלֵנַה-תֶא ןַמְְנבּו ןורְמְׂש הָרְׂש תֶאְר םִילְפֲא הֶדָשתֶא ושריו
 תֶלְנְו תַפְרצ-רע םיִנענָּכ- רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִ יִנָבְל הֶנַה-לֲחַה תלו
 רֵהְּב םיִעיִׁשֹוְמ ּוֵלֲעְו=יי :בֶנִנַה יִרָע תֶא ּושרֶי דִרפְסַּב רֶׁשֲא םלשורי

 :הָכּולְמַה הָוהיל הָתיַהְ וע רָה"תֶא טֶּפשל ןויצ

rll]א 4.  

 לֶא ךל םּוק* :רֶמאַל .יּתְמַאְָב הָנֹו-לֲא הָוהְרְַּד יִהְיוי 1
 סקיי נפל םָתָער הָתְלָעְיִכ ָהֶכְע ארק הָנידְגַה רעה הי
 הָאְּבוהיְנָא אָצְמִיַו ֹופָי דריו הָוהְי יִנפְלִמ הָשיִשְרִת חָרָבְל הָנֹוי

 ותערב 6 ֹורָכָנ  pro‘תב  cfv 123 || * nonn prpn 566 123ודיִא [ ₪ * 13
 | 6 abrédvחשג cf 6 6006ודְבָא  nA | %1 prbצ 12 || * 1 דָי  cfקזס 1דיִא

15 conjg cv 14, 158 conjg 6 צ 16 | 16 * mlt MSS ביִבָס ; 6** pro . . . ותשי 
  ftרַמֶח 12+ 560(32,14זדמֶמ) | 1 וענְו | ל | , habent oivov..riovraiדימת

add cf Jo 4,17 | * 1 ₪ 6 Vrs םֶהישרומ | rg ** 300 | ל add | = add | 

20 crrp cf ,םינענכ שא sed incert quid 1; nonn prpn ושרי pro רשא | + 

  add; 1ושע רה תא טפשל  Xavavaiwv | 21 crrp, frtדשצ +  cf 6ץרא ושרי

 םיִעָשּומ.  proםיִעָשּומ  autםיִעָשּונ 603 6



1 4-4 JONA 863 

 :הָוהְי ינפַלִמ הָשיִשְרִּת םֶהָמַע אֹובָל הב ריו ָּרְכְש ןּתיַו שיִשְרִת
 םִיִּב לּודְָג"רעס יִהְיֹו םִיַהלֶא ּהָלּודְּנ-ַחּוְר ליִטָה הוה

 יָהלֲאלָא שיא וקעזיו םיִחְלַמַה ּואְרייַו :רַבָשַהְל הָבָשִח היַנָאָהְו
 ִרָי הָנּויְו םהילעמ לקהל םיַה"לֶא היִנָאְּב רשא םיִלָכַהתֶא ויו

 רַמאיַנ לבחה בר ֹויָלֲא בַרקופ :םַרָריו בָּכָשּיַו הָניִפָּסַה יִתְּכְרידא |
 ּונְל םיִהְלאָה תַשַעְתִי ילּוא ְךיִהלֲא-לָא אָרְק םּוק םֶּדְרִנ ךל"המ ול
 הָעָדַגו תולרוג הָליִפנְ ּכְל ּוהָעְרדלֶא שיִא ּורְמאינל :דבאנ אלו
 :הנוידלע לְרונַה לפיו תּולְרוְג ּולַּפִיַו ּונל תאּזַה הַעְרֶה יִמְלָשְּב
 -הַמ יּונָל תאזַה הַעְרַהְיִמְל רֶׁשֲאּבי ּונָל אָנְדהֶדיִגַה ויִלֶא וראו
 םֶהיִלַא רָמאיופ :הָּתִא םע הָּזִמדיִאְו ּךַצְרַא הָמ אובֶּת ןיַאַמּו + תכאַלט
 םִיַהתֶא הָשָערָשַא אַרָי יִנַא םִיַמְׁשַה יִהלֶא הוהְי-תֶאְו יִכְנַא יִרָבַע
 -הַמ ויִלֶא ּורָמאיו הֶלודְ הָאְרִי םיִשָנַאָה ּוָאְרייַוי :הֶשְּביַה-תֶאְו
 דיִגָה יִּכ ַחְרב אּוָה הָוהְי ינפְלִמ"י םיִׁשְנַאָה ּועְדָייִּכ ָתיִשָע תאְז
 יּכ ּונילעמ םִיַה קּתְׁשִו ךל הָשַעַג-הַמ לא ּוְרָמאיַוי ?םֶהְל
 קשיו םִיַה- לֶא ינְליִטֲהְו יִנּואְׂש : םהילא רַמאיַני> :רַעסְו ךלוה םָיַה
 :םָכיִלְע הֶּזַה לוָדְּגַה רַעָפַה יִלָשב יִכ יִנֲא עדוי יִּב םֶכיֵלֲעַמ םִיַה
 ךלוה םִּיַה יִּכ וכי אלו הָשָבְיַהלֶא ביִשָהְל םיִשָנַאָה ּוָרִּתְחִּיַוי
 הֶדבאָג אנד לא הָוהְי הָנֲא ורמאיו הזהְי"לֲא ואְרְקּיַויי :םהילע רעסו
 רֶׁשֲאַּכ הוהְי הָּתַאדיִּכ איִקְנ םָּב ניל ןִתִתִדלאְו הָּזַה ׁשיִאְה ׁשֵפָנְּב
 :ּפְנִמ םָיה דמעיו םִיַה" לא הלו הָנֹוי-תֶא ואָשיִו5 :ְתיִׂשעָתְצַפָח
 ורדיו הוהיל ז חַבָזּוחְּבְזִיו הָוהְי"תֶא הָלּודְ הֶאְרִי םיִׁשְנאָה איוו
 יָהְיַו הָנּוי-תֶא עֶלְבָל לולָנ גָד הָוהְי ןמוני 2 :םיִרָדְנ

 -לֶא הָנוי לֶלַּפְתִיַוְי :תוליל הֶשלֶשּו םיִמָי הָשלֶש גְּדַה יִעָמְּב הני .
 רֶמאו :הָנְּרַה יִעָּמִמ ויָהלֲא הָוהְי

 ינְנעו הָוהְילֶא יל הָרצִמ יִתאְרְל |
 :ילּוק ְתְעַמְׁש יִּתַעּוש לאש ןֵמּבִמ
 יִנָבְבְסִי רָהְנְו םיִמָי בכלב הלוצמ ינכיִלשתויי

 רָע ילע לנו בשמי

Cp 1, 8 prb add (explic vbor v7 ?ונל תאזה הערה ימלשב) | זס *= ג | 
13 620 frit ץראה cf 6 1,13 06חק thy flv, 2,11 \6ח thv Enpdv || 6 nonn 

  verbaינכילשתו תסתמ  add habent | Cp 2, 4 * num anteהוהיל  9 etהוהיז

exc? | * הלוצמ exקlic vb םימי בבלב 



 864 הנוי 4,2—2,5

 יגיע דְנָגמ יִּתְשָרְנְנ יִּתְרֹמֲא ינאי
 ְָׁשְדַק לָכיִהלֶא טיִּבַהְל ףיסוא ְּךַא
 יִנָבְבְסְי םֹוָהְּת ׁשֶפָנירע םִימ יִנּופְפַא

 'םיִרְה ייֵבְצִקְלז :יִשארֶל שּובָח ףּוס
 יעל ידע החרב ץֶרָאָה" יתד
 :יִהלֶא הָוהְי .ייח תַחָשְמ לעַתַו
 יִּתְרַכְז הָוהְי-תֶא ישְפַ יִלע ףטעֶתַהַּב5

 :ףשרק לֵכיַה-לֲא יתָלְפְּ דלא אוָבְּתו
 :ּובֹזעי "םְָּסַח אְושיִלְבַה 'םיִרָמְשְמּפ
 ל הָחְּבְזֶא הָדות לוקְּב יָנֲאְווס

 :הָוהיִל הָתֲעּוׁשְי הָמָלְשִא יּתְרְנ רשא
 פ | :הָׁשְמיַה-לָא הָנוידתֶא אקיו גל הָוהְי רֶמאיַויו

 הָוְניִנ-לַא ךְל םּוק> :רֹמאָל תיִנָש הָנוילֶא הָוהְירַבְד יקִיַוי 8
 ְיִלֲא רבד יִכנָא רשא הָאיֵרָּקַה-תֶא :ָּהיֶלַא אָרְּו הָלּדְּגַה ריִעָה
 הְלּודָג"ריע הָתְיַה הֹּוניִגְו הָוהְי רֶבְדַּכ הָוְניִנלֶא ףליו הָנֹוי םָקיו

 םוי ףלהמ ריִעָב אוָבְ הָנו לר :םיִמי תַשלֶש ךלהמ םיִהלאָל
 :תָכּפִהִנ הָנְניִנְו םוי םיעֿבְרַא דוָע רַמאיו אָרְקַו דָחֶא
 םָלֹודְּנִמ םיקש שב םוצדּואְרְקיו .םיִהֹלאַּב הָוְגיִנ ישְנַא ּוניֵמֲאו

 וּתְרַּדִא רֶבַעַיַו ֹואְסַּכִמ םֶקיַו הֹוָניִ למ" לֶא ל רֶבְּרַה ענו :םָּנַטְקדדַעְו
 םַעַטִמ הֶוָניִנָּב רַמאינ עזיז :רַפֲאָה-לע בֶׁשיו קש סֶכְַנ ויָלְעַמ

 ּמַָּלֶא ןאהְו קה הָפַהְּבַהְו םֶלָאָה ראל וילג למה
 יהָמַהְּבַהְו םָדָאָהי םיקש ּפַּכִתְיְו :ּותְשידלַא םִיַמּו ועְרְילַא הָמּואָמ
 סַמָחָהְןִמּו הָעְרָה ּוְּכְרִַַּמ שיא ּובָשְיְו הָקוֲחְּב .םיִהְלֶא-לֶא וארקיו
 ֹוּפַא ןורחמ בשו םיִהְלַאְה םַחְנְו בּושָי עָדוידיִמְ :םֶהיֵּפַכְּב רֶׁשֲא
 הָעְרָה םָּכְרִּמ ּובָשיִּכ םֵהיֵׁשֲעַמ"תֶא םיִהלֲאָה אָריוופ :דבאנ אָלְו
 :הָשָע אָלְו םָהְל"תוׂשעל רֵּבְּדירֶׁשַא הָעְרֶהְד לע םיִמְלֲאָה םָחנִ

 הָוהְידְלֶא ל תו :ול רַחיַו הָלּודְ הָעְר הָנֹוי-לֲא עֶריוי 4

 ןּילע יִּתָמְדַא-לע יִתֹויַה-רֲע יִרְבְד הָזאֹלַה הָוהְי הָנֲא רֿמאיו
 516 0 ְךַא | 7 * 1  יִוצקְל, גו יבצקב | *1? ץראה; ft םירה יבצקל

conjg c vs 6b || 75 prb crrp, prps: םְלּוע םעזלָא תּויִּפְחַּמ ץֶרָאְל | 9 * 
  Tpeigו  | Cp3,46לֶהקַּב ? | rolםֶהְסַחַמ  1 ftל |  cfy 317םירָמשָה 1

huépat ‘AZO£ reccapdkovra || 4 nonn huc trsp 4,5 || 8 *° frt add. 



Jona 4,3—Micha 1,4 JONA — MICHA 86s 

 יָשְפָנתֶא אָנְחק הָוהְי הָּתַעוּ :הַעְרָה-לַע םֶחְנְו דֶסָח"בַרְו םִיֿפַא ְךֶרֶא םּוחרְו ןָּּנחְלֶא הָּתִא יּכ יִּתְעלְי יִּכ הָשיִשְרִת חָרְכִל יִּתְמַּבִק

 היִּתַחַת | בשנ הְָּס םש ול שעיו ריעל םדקמ ביו ריצת הני
 ןויקיק םיִהלֲא-הוהְי ןמיו5 :ריִעְּב הָיְהִּדהַמ הָאְרִי רֶׁשֲא דַע לב |

 חַמְׂשִיו דתָעְרַמ ול ליִצַהְל ושאר- לע לצ תֹויְהְל הגול לעמו לעיו
 תולעְּב תעלות םיִהֹלֲאָה ןמינז :הלודנ הָחַמש ןויקיקה"לע הנוי
 ןמְינ שמָשה חָרזִּויִהינ*י :שָביינ ןוָיְקיִקהדתַא תו תָרָחְמל רַחְׁשַה
 ףלַעְתִיַו הני שאְרלַע שָמָשַה ךִּתַו "תישירח םיִדְק ַחּור םיִהלֲא
 םיִהְלֲא רֶמאנפ :ייחמ יִתומ בוט רַמאַו תּומְל ּושְפַנ-תֶא לֶאְשיו
 -רע יִלדהַרִח בֵטיַה רֶמאיו קוקה לע ףלדהרח בָטיַהַה הנוי
 וב תְלְמעְאל רשא ןויקיקה-לע ּתְסַח הָּתַא הוהְי רָמאיַוי :תָומ
 -לַע סּוחַא אָל יִנָאְויי :דָבָא הלל ןְבּו הָיָה הלל ןֶבָש ותל אלו
 םֶדֶא ובר הרשע םיִּתְׁשִמ הֵּבְרַה ּהָּבד שי רֶׁשֲא תה ריִעָה הָוָניִנ

MI@ HAs: זר 42 

 זָחֶא םָתֹוי יֵמיֵּב יִּתְׁשרְּמַה הָכיִמלֲא הָיָה רֶׁשֲאוהָוהירְּי 1
 :יםָלְׁשּוריִו ןורְמְׂש-לע הֶזִח רשאי הָדּוהְי יכָלַמ הָיְקוְִ

 ּהָאלְמּו ץֶרֲא יֵביִׁשְקַה םֶלְּכ םיִּמַע ּועְמַׁש
 :ושדק לכיהמ נֹדֲא = רעל םֶכְּב הָנהְי יָנֲֹא יהי
 :ץֶרָאיִתוָמָב-לע ְּךֵרָרו דִרֶיְו ֹוָמְקְמִמ אָצֹי הָוהְי הָנִה"ְּ
 עְקּבַתְי םיִקְמִעָהְו ויָתִחַּת םיִרָהָה ּופַמְנוי
 :ָרֹומְּב םיָרָגִמ םִיָמְּכ ׁשֵאָה יְגְּפִמ גנו

add habent (cf 6) et versum post 3,4 trsp || 6 prbלַצַּב  Cp 4, 5 nonn 

cde) || v 8 trsp406 (1 ? ֹוליֵּצַהְל קזס ול ליצהל), צ6| 1 01 1ל לַצָהְל (6 דסס  
 וז( ante 6 | 8 * fit | תיִשיִרָח

Cpr,I% add redact? | al 2--5 8 al 5b add prpn | 2 * 4? | 6 
 יִתָמָּב, א יִתְומְּב 55



  I,5—I5הכימ 866

 יֵלֲאָרְׂשִי תיִּב "תואָטַחְבּו תאֹולָּכ בקעי עשַפְב5

 ןורְמְׁש אולה | בקַעְי עשָפִיִמ
 :םֶלְשּוְרִי אֹוָלֲה הָדּוהְי 'תֹומְּב יִמּ
 םֶרכ יִעָטַמְל הָדָשַה יִעָל ןוֶרָמְש יִּתְמַשו

 :הלנַא היִדֹסִו ָהיִנְבֲא יִּנַל יִּתְרַַּהְ

 ּופְרְׂשְי יִהיֵננְתֲאלְכו ּותַּכי היִליסֶפ לָכְוזי

 הָמָמְׁש םיִשֶא הבעל שָאְב

 :ּובּושְי הָנּוז ןְנְתֶאדַעְו 'ֹהָצָּבִק הָנוז ןנְתֶאַמ יִּכ
 םֹוָרְעְו ילָליש יהָבְליִא הָליִליִאְו הָרְּפְסֶא תאזדלע

 :הָנעי תֹונְבַּכ לבא םיִּנַּתַּכ דָּפְסַמ הָשָעא
 הֶדּוהְיְדַע הָאְבַיִּכ ָהיְתוַּמ הָשּונַא יִכ

 :םלשּורידדע יִמַע רעש-דע עֶנְנ
 :יתְשְלַּפְתַה רֶפְע הָרְפַעְל תיִבָּב ּוָכְבִּתִד לַא "כב ודיג" לַא תַנְּביוס

 ןְנַאצ תֶבָשּוי הָאְצִי אֵל תָשְבְדהְיְרִע ריֵפׁש תָבְׁשֹי .םֶכָל יִרֵבְעיי
 :'ותְדִמע םָּכִמ חק לֵצֲאָה תיִּב ַּפְסִמ

 תֹוָרָמ תֶבְׁשֹוי בוטל יהָלֲחיָּב
 :םֶלָׁשּורי 'רעשל הָוהְי תֶאַמ עֶר דִרָיְדיִּ

 ׁשיִכָל תַבְׁשֹוי שככל הָבָּכְרַּמַה םֶתְרִיי

 ןויצדתבל איה תאטח תיִשאְר
 :לֵאָרְׂשִי יִעְשְּפ ּוֵאְצְמִנ ךְבדיִּכ

 תג תַשְרומ ילע םיחּולש יִנָּתִת* ןֵכָליצ
 :לֶאְרְשי ייָבְלַמל בֶזְכַאְל ביִזָכֲא יֵּתְּב

 הֵׁשְרְמ תב ל יבא 'שריה רָע
 5 *16 66 תאַטַחְבּו 6 3 | *1 ? הדוהי'6ז 5b || >16 66 Hie תיב תאַטַח ₪13

cfEz 21,2, al ‘Y add ex26,18; [ רעיל  OrwpoguXdriov cf ad 3,12 et Jer6 6  

hab et ATW) prpn || v 7 add? || 7 *1 ft WN cf 513 | 16 83,12  
 ּוצְְּק | 816 0 הָכְלֵא | ל ג 6 ס ללוש, אללִׁש | 9 1 6 68 ּהָתָּכַמ | צ 5

(ur ueyoAbvegee),25 1,20; 6 1 וליּדְנַּת  nonn add hab || ro ** prb add ex 

sed inc;וכעב ,  prps3 ּוליִנָּת (ןודחת) ףטגז6 קזקפ וליגת לא לֵב (הליִגַּב) | ל  
 Vrs prb = 41, prb ante וכב nom loci exc || “lc 6 ושְלַּפְתַה 0 יִשְלַּפְתַה

 K) יִּתְשְל - || דד ב 6 non hab( crrp, sed inc quid 1 תשב) || < 6 חגי ןצ 000%

 he frt crrp ex rAnyhv 00116 cf 5 = !תָּכַמ pro ותדמע | 12 * 1 הָלֲחי |

 ל nonn MSS 6FS יִרֲעְׁשְל | 13 ;frt crrp 6 ש600 )= ]ומַה?) 5 הָבָּכְרִמ הָמְתְר |

 , frtcrrp ex nom lociקזקפ ךילע -ּונְתַני | ל 1 ךלמל? | 15 *1 6 6 דע || ל ** 14
sed inc ex quo || 55 1 | ךֶליִבא 



1 ,16- 0 MICHA 8367 

 :לֵאָרְׂשִי דוְְּכ 'אֹובְי םָלְע"דע
 ְךיִגּנעּת נבלע ינו יִתְרְקי

 פ ממ וכְג יכ רֶׁשנכ ףִתְתרְק יִבָחְרַה
 םֶתובְּכָשַמלַע יעָר ילעְפּו ןֶוָאְיִבְשְח יוהי ל

 :םָדְ לָאְלישָי יִּכ .ָהּושעי רָקֹּבַה רֹואְּ
 ּואָשְנְו םיִּתְבּו ּולָזְנְו תודׂש ּוָדָמָחְ

 ס ּוותְלַחנְו שיא ֹותיֵבּו רֶבַּג ּוקְׁשֲעְו
 הַעְר "תאְּזַה הָחַּפְׁשִּמַהדלע' בשח יִנְנַה הּיהְי רָמָא | הָּפ כלי

 הָעְר תע כ המור ּוכְלַת אָלְ םֶכיַתְראּוצ םֶשַמ ושימתדאל רֶׁשֲא

 :'איִה]
 'רַמָא יהְיְהָנ יִהְנ הָהְנְו לֵׁשָמ םכילע אָשִי אּוּהַה םִויַּבצ

 ייל שימי ךיא ירימָי יִמַע קלח ינשנ דוְדָש"
 :*יקְלַחִי ּוניָדָׂש בבושל

 :הָוהְי לָהְקִּב לרוב לָבִח ךיִלָשמ ל היִהְידאל כָל
 האל ופיטידאְל ןּפיַטי ּופיִטַתלא
 בקעָידתיַּב "רּוְמָאָהז ::תֹומְלַּכ נפ אל
 ויללעמ הָלֶאדִא הוהְי חּוְר רצקַה
 :ידלוה רֶׁשְיַהי םע ּוביטיי רב אֹוָלַה

 ירָרָא 'הָמְלַש לּוָפִמ  'םַמּוקְי ביואל יִמַע ילּומְתֶאְו*
 :הָמֲחְלִמ ייבוש חַטַּב םיִרְבְעִמ ןּוטשְפִּת
 'ָהְיְגְנַעִת יתיֵּבִמ .ןּושְרְנִת יִמַע יׁשְנ

 :םלּועְל יִרְדַה ּוחְקִּת 'ָהיֶלְלְע לעַמ
 הָחּונָמַה תאז-אל יִּכ ּוכְלּו ּומּוָקי>

15/76 crrp | 16 fit exc vb || Cp 2, 1% add | 2 8 et mlt MSS שיא || . 

‘3 “add | °° add || 4 * 1 6] 66 (dittogr) | ° 1 רמאָל 6166 (add?) || = lprb 

 ביִשָמ ןיִאו לבב דמי יִמע קֶלַח
 נּורׁשנ דּודָש קלְחי וניִדש וניבושל

“© trsp in fin vs 4 || © 6 א0ד6ן\6דק\0מ | Ff xi otr Av 6 kwAvgwv 0076צ cf3| 

  || 7 * crrp autגישי  ft crrp, prpsל |  5 ₪1 4068 || 6 * crrp cfAקַלִחִ | צ [8

add | * | 6 6 ויֶרְבְד | << ₪ ךלה al, vel 1 :מע לא cf ad 8 | 8 * crrp; frt 
 םֶּתַאְו (4| ימע, 484 6א 7) || * זז 1 ּומּוקָת  ןוטשפת || < 1 םימְלַש (םיִמְלְש) |
trsp ,, prps etiam לעמ pro ,לוממ sed cf Num 22,5 || % prb al (interpreta- 

ment vbi (המלש || * prb 1יִבְׁש | ף *1 יֵנְּבִמ cf 1,16 6 היללע || * זז ןהינונעת 
et ןהיללע cf 6 (avrdv) TS. 



 868 הכימ 3,10—2,11

 :'ץֶרָמָנ 'לָבָחְו לֵּבַחְּתי יהֶאָמְ רּובַעּב
 ,ee רקשו חור דלה שיא-ולוי

 :הָּנַה םַעָה ףיִטַמ הָיָהְו רֵכְׁשִלְו יל ל ףטא
 לֵאָרְׂשִי תיִרֵאְׁש קּבקא ץּבק יל בקעי ףסָאָא ףסָאי

 :םֶדאְמ הָנָמיִהְּתּורְבּבַה'ָּךוְתְּב ָדְעּכ 'הָרְצְבואצְּכונְמיִשַא דַחְי
 וב ּואְצִיו רעש ּורבעיו ּוצְרֶּפ םָהיִנְּפְל ץֶרפה הל

 ס :םָשארְּב הָוהיו  םָהיִנָפְל םָּכלַ רבעי
 לֵאָרְׂשִי תיּב יִניִצְקּו בקי ישאָר אָנּועְמְש רַמאָוי8ַ

 :םָתֹומְצַע :טּפׁשּמַה-תֶא תערל םֵכָל אולַ

 לעמ םֶראָעּו םגילֲעמ םְוע לי הע יִבֲהֲאְו בס יֵאנְש
 םֶהיֵתֹמְצִע"תֶאְו ּוטיִשְפַה םֶהיִלְעִמ םֶרועְו יּמערַאׁש ולְכֲא רֶׁשֲאְו

 ּוחְצַפ :תַחְלק ְֹּוָתְב רָשְבְכּו ריִסַּב רֶׁשֹֹכ ּושְרָפּו
 םָתֹוא הָנֲעַי אָלְו הֶוהְילֶא וקו ואי

 ס | :םֶהיִלְלַעִמ ּועָרַה רֶׁשֲאּכ יאיהַה תַעְּבי םֶהֵמ וינָּפ רֵּתְסִיְו
 יֵמע-תֶא םיִעְתַּמַה םיִאיִבָּנַה-לַע הוהְי רַמָא הָב5

 םֹולָׁש ּוְָרָקְו םֶהיֵגׁשְּב םיִכְׁשְגַה
 :הָמֲחְלַמ וילֲע ּושדְקְו םֵהיּפדלַע ןתְידאְל רֶׁשֲאַו

 םֶלְקִמ םֶכָל הָכָשָחְו ומ םֶכָל הָלֵל ןל*
 :םֹוּיַה םָהיֵלֲע רַדָקְו םיִאיִבָּנַה-לע שָמָשַה הָאבּ
 םיִמְסָּקַה ּורְּפָחְו םיֹוֹחַה ּושְבּוז

 :םיִהלֲא הָנעַמ ןיִא יִּכ םֶלָ םָפָׂשְ- לע ּוטַעְ
 הרּובְנּו טַפְׁשִמּו יהָוהְי חּוְרתֶא כ יִתאֹלַמ יִכֹנֲא םלּואָ
 סם -ותאָטַח לֵאָרְְִׂלו ֹעְׁשַּפ בקעיל רינה

 לֵאָרְׂשִי תיַּב יִניִצְקּו בקעי תיִּב ישאְר תאז אָנּועְמש

 :ּושָקעְו הָרָשוהילָּכ תֶאְו טָּפְׁשִמ םיִבַעְתְמִה
 :הָלְוַעְּב םלָשּורִיו םיִמָרַּב ןויצ הנס

sic ($y) 8 6 15% in marg, edd Venet 1518. 1521; \/ 91" 5 Norzi,זס *  
Ibn Ezra, Kimchi nnd; ₪1 nמy | °° crrp, ₪ | לָבֶח לבא cf 6 \ 
 *הָרֲּצַּב  cf 6 A frtלכ  = 5 14,30; Jes 3, 9 bra "4ּךְלָה  \ Ir lץֶרָחָנ ]*

Q DP] 6 Am 5,14 (K ny) | 2b add cfv3, frt V 170 086 י צ 58 שפק | 1 

6 68 NWI; prb etiam v 3b add | 4 ™ ו cf mtr | 1 הָכָשַחַו cf Jes 

8,22 | 8 = frt add cf not accus, quae deest ante הרןבגו טפשמ et no || ro | 

 יָנּב. 668 6
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 ורוי ריִחְמִּב ָחיִנָהְכְו ּוטּפְׁשִי דַחׂשְּבוָהיִׁשאָריי
 רמאל ּונֲעְׁשִי הָוהְי"לַעָו ּומָסק ףָסָכְּב ָהיֶאיִבְנּו
 :הַעְר וניִלע אֹוְבְת-אָל ּונַּבְרְקְּב הָוהְי אולה
 םלשריו שֶרַחַת הָדָש ןויצ לגב וכלי

 פ = :רעְי 'תוָמְבְל תָּבַה רֶהְו התת יי
 הָוהְיי'תיִּב רֶה הָיָה 'םישָיַה תיִרֲחֲאְּבוהְָהְוי 4

 תָעְבְנִמ 'אּוה אְׂשֵנְו םיִרָהָה שאָרְב ןוכְנ
 ר םיֵּבַר מ ּוכָלָהְוי 0% ויִלָעְ" ירה

 .ויִתֹחְראְּב כל ויכְרדִמ לגוי

 :םֶלָשּוְיִמ הָוהְי רַבְדּו הָרֹות אֵצַּת ןויִצִמ יִּ
 :קיוחר-דע" 'םימצע םיוגל" ַחיִכּוהְו יםיֵּבַר םיִמִע ןיִּב טּפָשְוּי

 תורְמזַמְל םָהיִתְתינחו םיִּתִאְל םהיִתְבְרֲ ּותְּתְכְו
 :הָמָחְלִמ דוע ןּוְמְלְיאלְו בֶרֶח לוגהלָא יוֵג ּואָשְידאְל

 דיִרַחְמ ןיִאְו ותְנָאָּת תַחַתְו ֹוָנְַנ תחת ׁשיִא ּובְׁשָיְוּי
 :רַבִּד תואְבִצ הָוהְי יִפְדיִּ

 ויָהְלֶא םֵׁשְּב שיֶא וכלי םיִמעֶה"לְּכ יב 5
 ס :דַעְו םלועל ּוניָהלֲא הָוהְי-םִׁשְב לג ּונְחֹֿנַאו

 הָעְלֹצַה הָפְסָא הוהְי-םִאְנ אּוהַה םויּבפ

 :יִתֹעַרֲה רש הָצְּבִקַא הָחְּּנַהְו
 םּוצְע יֹוֵגְל האְלֲּהּנַהְו תיִרָאְשל הָעַלֹצַה-תֶא תמש

 = :םלועדדעו הָּתַעַמ ןויִצ רֶהְּב םהילע הָוהְי למ

 הָתאַת ידע ןיצזתּב לע רֶדֹע"לדנִמ התאו
 :יםֶלְשּוְִי תֶבָל תֶכְלְמַמ הָנְׂשאָרָה הָלְׁשְמָּמַה הָאָבּו

 ךֶּבְויִא ּךֶלַמֲה עֶר יֵעיָרְת הָּמְל הָּתַע
 :הָרלּויַּכ ליִח ְּךָקזֲחָה"יִּכ דָבֶא ךצעוי"סא

12*lDy cfad16 et 6ז 26,18 | ל[ prbl תַמְבְל )6 6/6 [ig] GXdog) sed cf 

ad Jer 26,18 || Cp 1:8 Jes 22 6 trspon ןוכנ (al stichor ord) | ל <6, cf 

ad Jes |°> Jes ' 30S Jes 6 םימע[ םִֹוּגַה-לָּכ ויָלֵא | 2 ]/3 *= Je 
  Vrs vid legהלֲתַּנַה;  806, cf mtr | 7 1 ftםיוגה | ** 16 םיִּבַר םימעל || << קזפ

  6תכלממ  cfלארשי"תיב  ut 6, Hier prb consentit 6 41 | 8 = 1 prbהחדנה
 - glossam hab (ex marg in text transםלשורי תבל תכלממ 6: האבו |tc ; 4זג

pos) | g frt add. 



 870 הכימ 5,6—4,10

 הְָלוּיּכ ןצזתַּב יַחְָו יִלּוחי
 הָדָׂשּב ְתְנְְׁשְו הָיְרְקִמ יֵאְצִת הָּתַע יִּ
 יִלַצָנִּת םֵׁש לֵבְּבירע תא

 :ךיִביא ףָּמ .הָוהְי ךְאְגְי םש
 םיָּבַר םִיֹוג ךִיִלָע ּופְסָאְנ הֶּתַעְיי

 :ּוניִניִע ןיִצְּב זַחַתְו יףנֲחַּת םיִרָמָאָה
 הוהְי תֹובְׁשֲחַמ ּעְדַי אָל הָּמַהְוִי

 :הָנְג ריִמָעּכ םָעְּבק יכ .ְצַ ּויִבַה אלו
 לרב םיִשָש נק יִּכ ןויצ-תב יִשוָָו יִמּוקי

 םיִּבַר םיִמַע תוקְרַהו הָשּוחְנ םיִשֶא ִיַתְסְרפּו

 :'ץֶרָאָהלַּכ ןולאל םֶכיֵחְו םעְצִּב הָוהְיל ייִּתְמַרֲחַהְו
 ּוניִלָע 'םָש רֹוצִמ "דּודָג"תב יִדְנְתִת הָתעי

 סם  לֶאְרֶשְי יטפש תֶא יחְלַהְילַע ּוָכִי סֶבָשַּב

 הָדּוהְי יִפְלַאְּב 'תֹויָהְל יריִעָצ הָתְרַפֶא םֶחְלְדתִיִּבי הָּתַאְוי 5
 לארי לשומ תויָהְ 'אצִי יל ּךִמַמ
 :םלוע ימימ םֶדְקִמ ויתאצומו

 הָרֵי הָרָלֹו תע"דע םַנָת ןבָל
 :לֶאָרְׂשִי ינּבילע ןּובּושָי ויַחֶא רָתְו

 ויָהְלֶא הָוהְי םֵׁש ןֹואנְּב הָוהְי וָעְּב הָעָרְו דַמָעְו
 :ץֶראיסְפַא-רע | לֵדְנִו הָּתעיּכ ּובׁשְיְ

 םוָלָש הָז הָיָה
 ּוניִתֹוגְמְראְּב ְךרֶדְי יִכְו ּונָצְרַאְב אָבְיְ-יכורּושַא
 :םָרֶא יֵכיֵסְג הָנֹמְׁשּו םיִער הָעְבְש ֹוָלֲע ונָמקהְו
 דוְרָמְנ ץֶרָא-תֶאְו בֶרַחּב רּושֶא ץרא-תֶא ּועֶרְו

 פ :ּונָלּובְנַּב ךרדָי יִכְו ּונֵצְרַאְב אוָבַידיִכ רּושאמ 'ליִצָהְו יִהיֵחְתְפּב

 םיּר םימְע בֶרְָּב יבקעְי תיראה
prps48,31 | דד *  alg] cf Jer42,14, ָּויחְנָאָהְו  cf Jesיִעָפַו  frt crrp, alזס  

cf Jer 2 ,33 al|| hic fin cp4ינָּתְמְרַחַהְ ) Vrs4 36ע ּונָניִע | 13 516 MSSנפת || ל  

in 8 | 14 * prb crrp, 1? דדגתה | ל 1 6 569 ּומָש cf | > 6 ft baw cf rag 

  6הָתָרְּפֲא 'ב) תֶרְפָאדתיֵּב  (:MSז **] ריִעַצַה , rod ‘lop.; 1 4 | Cp 5חט\66

kai 600 BnOAeeu oikog 0006 (6™MSS + ur), prb BneAeeu add || " prb add || 

5 64 + qyovuevog|| 2 1 לֶא- | 4 1 )f 65( ּונֲתָמְדֲאְּב | 5 * םטמ 1 הָחְתּפַּבל + 
 ל 4 שה

Ps 55,22; תש"ע" in lancets eius | * ₪ 1 ןּוליִצַהְו | 6 6)5( + Daa 1 + 7. 
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 בֶׂשֲע-ילע םיִביִבְרִּכ הָוהְי תֶאַמ לַטְּכ
 :םֶדא ינבל לחיי אלו שיִאְל הוקי" רֶׁשֲא

 םיִבַר םיִמַע בָרָקְּב גב בקע תיראש ּהְנָהְו
 ןאָצירְרֲעְּב ריִפְכַּכ -רַעַי תּוָמַהְבְּב היְראָּ
 :ליִצַמ ןיִאָו ףֶרְטְו סָמָרְו רבָעיסא רֶׁשֲא
 ם  ּותְרְכְ ְךיֵבְנאלְכְו ּףיַרָצ"לע די םֶלְת*

 הוהְיי-סֲאְנ .אּוהַה םויב הָיָה
 ְיֵתבּכְרמ יִתְרְבַאַהְו ףברקמ ףיסוס יִּתרְכַהְו
 :ְהיֶרְצְבִמלְּכ יִּתְסַרָהְו ּךָצְרא יִרָע יִּתְַכִהְו יי
 ְָליויְהְי אל םיִנָנֹוֲֲמְו ּךֵדיִמ םיִפְָשְכ יִּתְְכַהְויי
 בקמ ףיִתובצמּו כיס יִּתרְכַהְו יי

 :יָי השעמל דע הָנֲחּתְׁשִת"אָלְו
 :ףיִרָע יִּתְדמְׁשַהְר ףּבְרקִמ ךיִרישא יִּתְשַתְנְויי
 פ = ּועָמש אל רֶׁשֲא םֶיוגַהתֶא םקְנ הָמָחְבּו ףאְּב יִתיִשְעְויי

 רמא הָוהְידרָשַא יִתַא אָנּועְמשי 6

 :ףלוק תועְבְּגַה הָנְעַמְׁשִתְו םיִרָהָהְ"'תֶא ביִר םּוק
 ץֶרָא יִדְסְמ םיִּנָתֶאָהְו הָוהְי ביִרדתֶא םיִרָה ּועָמָש

 :חָּכוְתִי לֶאְרְשידםעו ּומַעְדםִע הוהיל ביִב יִּכ
 :ּב הָנעי ףיִתֲאְלֲה הָמּו ְּךְל יִתיִשָעדהַמ מע

 ףיִתיִפ םיִדבע תיּבמּו םִירצמ ץֶראמ תלה יי
 ימע :םִיִרַמּו ןְרֲהָא הַׁשֹמ"תֶא ְּךיִנְפְל חַלׁשֲאָו
 רוָעְבְְּב םָעְלּב ותא הָנְע-הָמּו יבָאֹומ ְךֶלֲמי קֶלֶּבץעְי-המ אָנ"רָבָ
 :הָוהְי תוקדצ תַעָּד ןעמל לֵגְלגַה-דע םיִטשַהְֶוִמ

 םוְרְמ יהלאל ףּכַא הָוהְי םּדקֲא המ
 :הָנָׁש יִנָּב םיִלְנְעּב תֹולּועְב ּונָמְּדקאַה .

 ןמָש-ילַחג תוָבְבְרְּב םיִליִא יִפְלְַּב הָוהְי הָצְריִהי
 :ישפנ תאָטַח יֶנֵטְב יָרּפ .יִעָשּפ יִרוכְּב ןֵּתֶאַה
 ְבֶמִמ שרוח הוהָייהָמּו בוטדהמ םֶדֶא ךל דה*
 ס  :ףיָהלָא-םע תֶכָלעַנצַהְו דָסֲח תַבַהאְו טּפְׁשמ תושע"םא יב

 ומ? רֶבְּדַה 6 1 רַמָא *  cf 2Ch 24,18 | Cp 6, 1םּורָּפ | 13 |ּךיִּבַצַע 1 8

pro DN, cf 65 6600006 br Adrov * 600106 kUpiog 6זח6ע | ל 66 -לָא |21 

 .( W indicatדָּגֶה  | 5 = pb add || 8 1 6 6ניִזִאָהְו |3 = 8 יב הנע



 872 הכימ 7.4—69

 :ּהָרָעְי ימּו" הַטַמ ּוֵעָמַׁש יּדַמׁש הָאְרִי הָישּותְו אָרָקְי ריִעָל הָוהְי לוק
 :הָמּועְז ןוזְר תפיִאְו 'עשְר תֹוְרְֲאֹ עָשְר תיֵּב יִׁשֲאַה לוע 10
 :הָמְרִמ יִנְבַא סיִכְבּו עַשְר ינְזאַמַּב הָכֹוֲאֲה יי
 ירָתְׁשּורְּבְּ היֵבְׁשיְו סַמָח ּואְלַמ ָהיֶריִׁשֲע רשאייג

 "ייפ הָיִמְר םנושלּ"

 :ףיתואטח-לע םָמָשַה ּךָתוּכַה יִתיִלִחַה נאני
 יעֶּבְׂשִת אָלְו לכאת הָּתַאייי

 טיִלְפַת אָלְו גַפַתְו ךְּברקְּב 'ָּדִחשְי
 :ןּתֶא בֶרֲחְל טֶלפְּת רֶׁשֲאְו

 רוַצְקִת אָלְו עַרֶזִת הָּתַאי5
 :ןיההָּתְׁשִת אָלְו שוְריִתְו ןָמָש ּךּוְסִת-אֶלְו תוז-ךרדת הָּתַא

 בָאחַא-תיב השעמ לכו יִרַמָע תוקֶח ירָמַּתְשְיַוי
 הָקְרְׁשִל ָהיֵבְׁשְיְו המשל תא יִּתִּת ןעמְל יטֲתּוצעַמְב כלת

 Re ּואָשִת יע תַּפְרַתְו
 רי תֶכְָעָּכ קרס יִתיוָה יב :x יִלְלֶאי 7

 ee דאב רש ץֶרָאָהְר ליִסֲח בָא:
 :םרח ּודּוצִי ּוהיִחָאדתֶא ׁשיִא ּובֹרָאי םיִמָדל ל
 םּולָש'ַּב טפְׁשַהְוי לאש רֶׂשַה יביִטיַהְל ז םיִפָּכ עֶרָה- לע

 :*ִהּותְּבַעְיְו יאּוה ושְפַני 'תַּוה רַבֹּד לודּגַהְ

 'הָבּוסְמִמ ירֶׁשְי קדַחָּכ םֶבֹוטי
 :םָתָכּובְמ הָיְהִת הָּתַע הָאְב 'ֶתֶדְְּפ 'ךיִפַצִמ 'םוי

cf 66 |86,11( | ף/1ס ? 1 :ריִעָה דעומו  cf Psךמש (] הֶאְרִי  add cf9 55  
ada, |3,17 | °° עַשְר  al WT (cf 6(; LWT cf Thrשיִאָה  ro * mlt MSS 

postפק  cf 0 aumguid iustificabo || 72 *° numתורצא | נו הָכְזַאה  

  || 14 ** prbִתלַה  fit add cf Ps 1202. 3 | 13 1 6 64034ל | ? finפ + |
ortum?); (9 ef560 ב  exכ ) ּךשְחי crrp; 6 vid leg15 | ל  ante vפק  

= humiliatio tua; (קזק גָּפַת ּךֵּבְרְקַּב רׁשֲא cf fin vrs | 16 *1 6 9 רמָשְּמְו | 

b-b frt add cf 2. pers plur et mtr | = frt add cf 2. pers plur (lc 6 (םיִמִע | 

Cp 7,1 prps שפנ cf6 || 2 prps םֶּנִח | 3 *= | ּוביִטיִה םֶהיֵּפַכ עַרָהְל c 60 | 
5% add cf mtr | > 1 ותָּוַה cf Prv ro3 || “© fit lew] | > prbl הּותּועיו 
vel ותועיו cf Am 8,5 | 4 *1 םֶרָשי cf םֶבוט || * 1 הָכּוסָמְּכ cf קָדחַּכ ₪ עפ (dc 

65 eugparuod) | 5 1 6 6 יוה ]ו 8 prb add cf mtr et fin vrs, םסתת etiam 

 םתכובמ.  cfםֶתְְקִּפ  add hab || * 1םוי
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 ףִלֲאְּב ּוִחְטְבִּת-לַא ַעְרְב ּוניָמַאַּת-לַא5ֿ
 :יִפִדיחְתַּפ רֵמׁש ְּךֶקיַח תֶבְכשמ
 ּהַּמֲאְב הָמְק תַּב בָא לָּבִנְמ ןֶבִדיִּכ

 :ֹותיֵב יׁשְנֲא שיָא יִביִא ּהָתֹמֲחַּב הָלּכ
 יִעָשַי יהלאל הָליִחֹוא הָּפַצַא הָוהיִב יִנֲאַוז

 :יָהלֲא יִנָעְמְשו
 יִּתְמְק יִּתְלַפָנ יּכ יל יּתְבִיֹא יִחְמׂשּתלַא*

 : :יל רוָא הָוהְי ְךָשחְּב בֵׁשֲאדיִּכ
 ול יִתאֲמְח יִּכ אָשָא הָוהְ ףעזפ
 יְֵּפְׁשִמ הָשַעְו יִביִר ביֵרו רֶׁשֲא לע
 :ֹותָקְרַצְּב הָאְרָא רואל יִנָאיִצוְי

 הֶשּוב ָהָּפְכְתּו יִּתְביא אָרְתְויפ

 יהא הָוהְי דיש .ילא הָרְמֶאָה
 :'תוצוח טיִטְּכ" סָמְרַמְל הָיְהּת הֶתַע ּהָּב הָניִאְרַּת יניע

 :"קַחדקחְרְי *אּוהַה םֹוָי יַָּרְנ תָּנְבל יםייי
 רוָצְמ "ירָעְו רּושא יִגַמְל אוב יִדיָרְעְו אּוה םִייי

 :ירָהָה רֶהְו םָיִמ םִיָו רֶהְנ"דֲעְו רוצָמ יִנַמְלּ
 פ  :םֶהיִלְלעַמ יִרְּפִמ ָהיבָשדלע הָמָמִׁל ץֶרֶאָה הָתִיָהְוי

 ךִתְלַחְנ ןאצ ְּךַטְבְׁשְב ְךמַע הערי
 למרּכ ּךותַּב רע דרָבָל ינָבְׁש

 :םלוע יִמיִכ רֶעלגְו שב וערי
 :תֹואְלְפִנ 'ּונָאְרִא יםִיָרְצִמ ץֶרָאמ" ךְתאְצ ימי
 םֶתְרּוְבְג כמ ושבייו םיוג ּואְרופ

 :הָנָשְרַחַּת םֶהיִנְזֶא הָפדלע לי ּומיִשי
 ץֶרָא יִלֲחוּכ שחְנַּכ רֶפַע ּוָכָחְלְי

 :ּךַמִמ ּואְרִיְו ּודָחָּפִי רניֵהלָא הָוהְיְדלֶא םֶהיִתְרִּגְסִמִמ ּוזְגְרי
 יותָלַחַנ תירָאשל עפ לַע רבע iw אשנ ךומּ .לָאדימו*

 10 *1 היא | ל 20 add cf Ps 18,43; Jes 10,6 ו 5,5. 28,18( | זז 1
ut init viz | %ותא צ 12 | " 1 יִרָדָּב 6[ צצ ף. נס | 51 ן אוה  utאוה םוי  

 יקח | ז2 *ו יֵדֲעְו | * 1 < 65** גאובי | <1 ידעו | 51 רֶהַמ 61 6 | +5 13 םסממ
 conjg 6 0. פה | 14 ₪1 ינכש | 15 ** 16 6 םִיָרְצמִמ | * קזקפ ּונֵאְרַה |

et mtr.ךומכ  et mtr || 18 = add cfךממ  r7 7-5 add cf 
Biblia. 56 
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 וניִתְנְוע שוּבְכְי ּונֲמֲחַרְי בָׁשְוט
 :יםָתאָטַח"לְּכ .םָי תלְצְמּב ידָלְׁשתְו

 םָהָרְבַאְל דָסָח בקעיל תָמֲא ןֵתַת=י
 :םָדָק יִמיִמ | ּוניִתֹבַאְל ָתְעּבְׁשְנײרֶׁשַא

NAHUM. םוחנ 

 :ישקֶלֶאָה םִּחְנ ןוזח רֶפְס הָוְניִנ אָשמי 1
 הַמֲח לַעְבּו 'הָוהְי םקנ הָוהְי "םקנו אונק לֶא> (א)

 :ויָבִַאְל אוה רטונו ריִרְצְל הָוהְי םקני ספ
 'הוהְי הָקְגְי אל הָקנְי יחפדלוְדְנּו םיפא ְּךֶרֲא הוה

 :ויִלְגר קבא ןָנְעְו .וכְרּד הָרָעְׂשַבּו הָפּוסְּב (ב)
 ביֶרָחָה תורְהְַּהְלֶכְו יּוהָשְבַַו םִיַּכ רעמ+

 לָגְמֲא ןונָבְל חַרָפּו לָמְרַכְו ןֶשְּב ילָלְמֲא ה?
 וְנמְתַה תֹועָבְּנַהְו ּונָמִמ ּושעָר יםיִרָה5 (ה
 :ּהָב יִבָשוְידלָכְו לָבתְו רּיִנָּפִמ ץֶרֶאָה 'אָשתַו ₪
 וָּפַָא ןוָרֲחּב םּוקי "יִמּו דומעי יִמ ומעז יֵנפַלֿפ 0)

 ּונָמִמ 'ּוצְתִנ םיִרְצַהְו שאְכ הָבְּתנ ֹותָמֲח ח
 הָרְצ םִוִיְּב יזֹועָמְל הָוהְי בוט7 ₪

 | ירבע ףְמָׁשְבּו> וב יִסָח 'ִעָרְיו 0
 | ְָׁשֲח"יִףָּררְי ויִבְיִאְו 'הָמוקְמ הָשעַי הָלְּכ כ

 19 * קזקפ ךילשת || ל קזק ּוניִתאטח.
 שק 1, 2 5304 616 | ל 404 6 6; al 41 6 6 ו הוהי םקנ | * צ 2 4

‘al ex vs 9 15005 habent cf 10% |3 **aladd, al ex vs g trspos habent; pro 

 חכ pb 1 Ton cf Ps 145,8; 103,8; Ex 34,6; Jo 2,13; Jon 4,2; Q -לֶדנּו |

 W al add, al ex vs 9 trspos hab || 4 *] ּוהָשְבַייַו | * crrp cf fin vs; al בָאְּד
(cf Jes 38,14) prpon || 5 “lcולד  (cf Jes 19,10), alואָּכַד  (cf Jer 31,12. 25), al 

et conjg 6 \ anteדומעי  trsp postן | 6 * ינפל  al68 םיִרָהָה | "אשתו | < 5  
cf 6 et mtr |זועָמ וקל  prbויִנָפְל | < 6[ 0 > | <1 קזפ ּותְצִנ | 7 *1  igiturימ, 1  

 *1 הוהי עדי ₪ mtr | 8 * ins vb ut םֶליִצַי seu םֵרָמְׁשִי (םֵטָלַמְ) | * 1 6 טמפ
cf Hi 18,18.ויָמָקְּב | < 1 קזט ףדְהָי  
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 'הְוהידלֶא ןּובְׁשַחְּתדהמיפ ם?

 -דע יב :'הָרְצ םִיַמֲעַפ 'םּוקְת"אְל" הָשע אּוה 'הָלְּכ 0%
 :'אַלְמ שב שָקְּכ ּולְּכִא 'םיִאּובְס םֶאְבְסְכּו םיִכָבְס' םיִריִסי

 הָעְר הוהְי-לע .בשח אָצְי ידּמִמי
 פ ילַעְלָּב עי

 ְתַּנַעְו 'ָבָעְו וגני ןכְו 'םיּבר ןֶכְו םיִמָלׁש-ֲאי הָוהְי רָמָאו הָּכי=
 :קתנַא ְּךיָתֹרְסומּו ְּיַלְעַמ ּוהָטמ רֶּבְׁשֲא הָתַעְר :דוָע ךָּנעַא אל

 הוי יִלָע הנוי

 פתק כ ְּךָרֶנִק םיִשֶא
 םֹולָׁש עיִמְׁשִמ רֵׂשַבְמ יֵלְנַר םיִרָהֲה-לַע הַּגַהִי ל

 ְיָרְרְנ ימלש יח הָדּוהְי יִגֲ
 :תֶרְכִנ 'הָלֶּב .לֵעלְּב ְךֶּב"ירובעל דע ףיסוי אל יּ

 'הָרּוצְמ רוָצְנ נפל 'ץיִפִמ הָלָעי
 :דֶאְמ ַחָּכ מא םִיֹנְתָמ קח ְּךֶרָד"הִַּצ

 לֵאָרְׂשִי 'ןואְנִּכ .בקעו :ןואּג-תֶא הָוהְי בש כ
 פ | ּותָחְש םֶהיִרְמְזּו םיִקְקְּב םּוקקְב יִּ

 םיִעָלְתִמ לוַחדיִשְנַא םֶֶּאָמ והירבנ ןֵגָמ
 :ּולַעְרֶה 'םיִשּורְּבַהְו יוָניִכֲה םיְּב בֶכָרָה תֶדָלְפשֶאְּב

 g ** trsp post stich sq. Post הוהי nonn verba exc, cf ad 3 || * si םוקת אל

post ‘Jהשע אוה הלכ  post J-stropham initium b.strophae est, verba 

frt init b-strophae. 079 | © אל  pro1 לכ  init vs ro trsp et frtדע  
fr2 ? םיריס b is estםיריס  num ante6 םוקָי | %1 ויָרָצַּב | זס *  cםוקת ו 

init Dstrophae || > prb crrp; al D7 Dio (cf Jes 33,12), al Dip; 
 ולמי 1 םיאובס םיכבס קrpסמ || = pro בprb crrp; al 1 W שבי et אלמ

 v II conjg, al pro ולכא prpon ולמי ( supra) et לבי pro אלמ || זז * 6 ךמז

prb conjg 6 init v 14 cf mtrאלה | ל-*  crrp exאלמ  vs 16, sedאלמ  conjg 

crrp, prל-ל || ל-ל  cf6 םיִּבַר םימ לשמ  vs 12. 13 et 2,1. 3 add || 12 ** crrp; 
 | ךתנע ּורָבֲעְו ּוזָנ יִּביִר יִמי ּומלש cf Jes 60,20 || 5 prb | 6 praeced vb רב

cf Lv 26,13ךלע תטמ  + inyib, velהטמ =  cf > || 13 1 prbורבעו  = conjg 

cf 29 || 144 =בק, ּךיַהלָא, ךמש, ךילָע  quare 1 suff fem:6 זז  v14 conjg 
 ו ְּךַמַׁש רַכְי אל || ** פק p pbסst הוהי cf mr; pro תולק יכ 1 ןולק ([ןכ 6%

 praeced כ ortum) | Cp 2, 1 6 1,12. 13 conjg cf Jes 527 | 1 רֶבַעְל | 6 הָלָּכ

 v2 conjg c 1,זז. 14 et24 || 2°LYBD cf ad Prv 25,18 || ל 1 ? *הֶרֶצַמ 6
 custodia a רצב) cf 6 éx OXAiwewg | v 3 conjg c 1,12. 13; 2,1 | 3 * 1 prb פג

 ל 1 קז ןָפָנְּכ 6 םהירמז | 4 ;con 6 2 || 4 == crצק || 1 6 63 םיִשָרֶפַהְ
*56 
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 תֹובֹחְרּב ןִּקְׁשְקּתְׁשִי בֶכָרָה ּוָוְהְתִי תוצּוחַב
 :ּוצצורי םיִקְרְַּּכ םדיִפַלַּכ ןֶהיֵאְרמ

 יםֶתוְכיִלַהּב לׁשָּכִי .ויְריִא רז
 :ךכסה ןַכֶהְו ּהָתָמּוִח ּורָהָמִ
 :גֹוָמָנ לָכיִהַהְו ּוחָּתְפַנ תורֶהֶּנַה יִרעְשז
 תוגַהְנִמ היִּתהָמַאְו הָתָלעֶה הָתְלְ יִבָצַהְו
 ס :"ןַהָבְבְל לע 'תפְּפְתִמ םינזי לוב

 םיִסָנ יהָמַהְו איָה יִמיִמ"  םִומְתַכְרְבכ הָנְניִנְו
 :הָנְּפִמ ןיִאְו "ּודְמַע ּוָדְמִע
 הָנּוכְּתִל הָצְק ןיִאְו בֵהְז וב ףַסָכ ביי

 :הָּדְמַח יִלְּכ לָּכִמ דַבָּכ
 םּֿכרִּב קפּו םַמָנ בלו הָקָלְבְמּו הָקּובָמּו הָקּביי

 :רּוְאָפ ּוצְּבִק םָלָכ יִנְפּו םִיֹנתָמ"לבְּב הָלֲחְלַהְו
 םיִרֵפְּכַל אּוָה "הָעְרַמּו תֹויְרֲא ןּועַמ הַא
 :דיִרֲחִמ ןיִאְו הָיִרַא רג םֵׁש 'איָבָל היִרא ּךלֶה רֶׁשֲא

 ויָתאְבלְל קנו ּויָתְג דְּב ףרט הירי
 :הָפָרָט ּויָתֹנְעָמּו ויָרֹח ףרָמאָלמְנ

 ּתְּבְכִר ֶשֶעַב יּתְרעֶבַהְו תֹואָבִצ הָוהְי םָאָנ ףילא יִגְנַהיי
 יבְרֲח לכאת ָּךיַריִפְכּו
 E :"הָכְכָאְלַמ לוק דוע עָמֶשְידאְלְו ףךפרט ץֶרָאַמ יִּתַרְכַהְו

 | הֶאְלִמ } קרפ שחַּכ ּהֶלָּכ 'םיִמָּד ריע יוָהי 3
 :'ףרט שיִמָי אל
 רַהד סּוסְו ןֶפוא ׁשֵעַר לוקו טוש לוקי

 הָלְעַמ שֶרֶפּי :הָדְקִרְמ הָבְכְרְמּו
 רֶגָפ .דָבְכְו לָלְח בֶלְו תיִנֲח קְרְבּו ברח בַהְלְ
 :'םֶתיִוְגַּב יּוְלשְכִי הּיְוגַל הָצְק ןיִאְו

frt crrp (descriptio impetus in Niniven continuatur);5 1 םֶהיִאְרִמ || 6 =  

cf mtrתזגה  ? K DgID— || 8 * frt crrp, num? | " insםֶתְכ--  . 
pb1ןָהְבַבְל | 9 **  ° || Jes 38,14; sol | > 6 pserréuevar = ny?6  

 !ָהיָמיִמ | ל ins מא cf mtr | ro ins fit vb ut םֶכָל וחק | r2 * 1 prb הָרֲעְמּו |
 91 6 Vrs אובְל | 14 *1 fit שָאָב ;cf Jes 9,17 | * crrp 8 ךַּבְר, קזקצ ְּךצְבְר |
 = frt add | 41 יִכָאְלַמ ₪ (יו)ה init vs sequ | Cp 3, 1 * trsp , ad הלכ <

mtr | > ft post ףרט nonn vb exc; ins ? הָפַרטַל הֵּצַקְוַאְו | 1% ּולָשְכִי 

 . v equ(בר)מ  cfּולָשְכְו) | * 1 תיגַּב 0(
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 םיִפְׁשְּכ תֶלַעַּב ןח תַבֹוט הָנֹוז יִנּונְז ברַמ
 :ָהיִפָשְכַּב תֹוִחָּפְׁשִמּו ָהיִנּונזִּב םיוג תֶרֵכּמַה

 ךְיָנָּפלַע ךילוש יִתיִלנְו תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ לא יִנְנָהפ
 :ךנולק תוָכְלִמַמּ ךרעמ םיוג יִתיִאְרַהְ
 :יִאְרְּכ ְךיִּתְמׂשְו ךיִּתְלַּבִנו םיִצְקֶש לע יִתְכְלָשַהְו
 ָךַמַמ דודי ךיַאר" לכ הָיָהְו

 ּהָכ דוני יִמ הָוְניִג הָדּׁש רַמָאְו
 :ָּךָל םיִמֲחְנְמ שקבא ןיָאַמ

 םיִראְיַּב הָבָׁשְיַה ןּומָא אָנִמ יִבָטיִתַה
 :הָתְמוְח 'םָיִמ | םִי יליִח"רְׁשֲא יהל ביִבָס םִיַמי
 :'ּךְתְרְֶעְּב ּויָה םיִבּולָו טופ הָצְק ןיִאְו 'םִיָרְצִמּו יהָמְצִע שב
 יִבָשַב הָכְלָה הלנל איה

 תוצּוחהלָּכ שאָרְּב ּושטְרִי ָהְיְלְלע םג

 :םיקּוכ תר ָהיֶלוְנלֶכְו לוג ו יָהיִּבְכנלעֶ
 = הָמְלַעְג יִהָּת .יִכְשַת ָתֶאדניי

 :ביואמ זוַעָמ ישְקִבְת ָּתֶאְדַּנ
 םיִרּוכְּבְְע םיִנָאְּת ףיִרָצְבִמדלָּכ יי

 :לָכּוא יפדלע ּולְפָנְו ועונידמא

 ְךְצְרא ירעש ּוחְְּפַנ חֹוָתּפ ךיביִאְל ךּברקְּב םיִׁשָנ יִדַּמִע הּנִהי
 :'ָךָחיִרְּב ׁשֶא הָלְכֶא
 ָךִָרְצְבַמ יקזח ּךְליִבַאש רֹוצָמ ימי

 :ןֶבְלַמ יקיזחַה רֶָמָחַב יִפְמִרְו טיִטַב יאָ
 בֶרָח ָךֶתיִרְכִּת שא ּךְלְכאְּת םשפ |

 :הָבְרּכ ִדְּכְתַה .קלוכ 'רבּכְתַה יקי לבא"
 משה יִבְכוּכִמ  ךיִלָכְר *תיִּבְרָה 6

 ייָבּוג בֹונּכי ְךָרְסְפטְו הָּבְראָּב רנד :'ףעינ טָשְּפ קלע
 ּהָליַח ₪[ ּהָתָמזִח |" ||  | 8 == add ad vb sequּהָל  | 7 166הַמִשַׁכָּרֶת  1 4

  cf 6, quarהצק ןיאו 6 טופ  | b frt add; conjgםִיִמ | 9 *16 656 ּהָמְצִע 1 *

prb 1 טּופל cf2,10; 33 | lc 68 ּהָתְרְֲעַּב | 2? שטר cf הכלה ₪ ודי | ל 4 
habet לכ ante ,הידבכנ ft autem dl לכ ante הילודג | 12 1 prb BY cfm 

et 13° || 13 * prb dl cf ךברקב et ad 12 || ®? fit trsp post ךברקב || 14 1 frt DE 
cf Sach 10,5 | 15 ** add (prps 1 יִדְּבַּכִתַה | 16 * יִּבְרַה || )לכת c יִדְּבַּכְתִה 
v 15 || ל-ל prb add || 17 °° [ יִבּונְּב 
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 הָרָק םִֹיְּב תֹורָדנַּב םיִנֹוחַה

 ּוָמוקמ .עָרונ'אָלְו דדו הָחְרְז שמש
 "רידא ּנְּכָשְי 'רּושַא ךְלָמ "יער ּומָניל :'םִיַא
 :ץֵּבקִמ ןיִאְו םיִרָהֲה"לֲע 'ָהְּמַע ּושָפְ

 'ּדָתָּכַמ הָלְחִנ ייּרְבַׁשְל יהֲהַּכְיִאיי
 ףכ ּועְקת "ףעמְש יִעְמְׂשולָּ
 :דיִמְּת 'ִהְתַעְר הָרְבֲעדאל ימדלע יֵּכ לע

HABAKUK. קוקבה 
 :איִבְּנַה קּוָּקִבֲח הָוְח רֶׁשֲא אָשַמַהְי 1
 עַמְׁשִת אָלְו יִּתְעּוש הָוהְי הָנֲא-דַע*

 :עישות אָלְו סַמֲח ףילא קעֶזָא
 יטיִּבּת לַמְֲו וא יִנָאְרִת הָמְלּ

 :לאשי ןֹודָמּו ביִר יהיו יִדְנְנְל סַמָחְו דֵׂשְו
 טַּפְׁשִמ חַצְנֶל אציל הָרֹוּת יֹּנּופִּת ןָּכ לע

 :לקעֶמ טָּפְׁשִמ 'אצִי ןכדלע קיִּלצַה-תֶא יריִּתְכַמ עַשְר יב
 ּוהֲמְּת ּוהְמִּפְהְו ּוטיִּבַהְו יםיוגב ּוָאְר

 :ֹרָּפְסִי יִּכ ּוניִמַאַת אל םֶכיִמיּב ילעפ ַעָפִיִּ
 רַהְמָּנַהְו רֶּמַה יוָּגַה םיִּדָשַּבַהְתֶא םיקמ יִנָנַהְדיּב

 :ול"אל תֹונָכְׁשִמ תָשְרֶל ץֶרא"יבְֲרַמַל "ללוהה

 :אָצְו רתָאָש וָטָפְׁשִמי ּונִָּמ אּוָה אָרּונְו םָיָאז
 ויִשְרַּפ יושפּו ברע יֵבֲאְּזִמ ּודַחְו ויָטּוס םיִרָמָנִמ ּולקול

 ס :לּוכַאל שאח רֶׁשֵנְּכ ּופָעָי ואבי קוָחְרַמ "ויִשְרַפּו
INN et conjg c vs 18 cf 6 oval 00%ול. -אל ּודְדֹונְו | ו :םֶמּוקִמ | 4  

b-b frt add, quoniam usque ad huncל | 18 + ךיער 6[ ל-ל ||  d post IN ins 

(vel2QW cf 6 exoiuigev) | 41 ftּונְׁשְי  semper allocutio ad Niniven || *1 prb \ 

 = ךיִרידא | < ּוצֹפָנ | '1 5+ ְךַּמע | :פ*!הָהּג צ ְַרְבְׁשְל | <1 ּךַתָּכִמ | *1 ךעמש |
 = !aut dl cf mtr aut$ ךילע | '1 ךַתָעַר; 54 דימת ךתער הרבעדאל ימ-לע יכ 4

crrp?; 6 Degkédagralספ , 3 51? 6 68 'א | 1 ₪ 501 ןודמו בירו | 4 *  
crrp?;41 הרות 1790(; 1 ₪ רפת | < ) véov119,126 סו60א6ס000 דע  cf Ps 

 6 :xaraduvacreva 1? תיִרְכַמ cf || < 41 | 5 * 16 68 םיִדְנב | ל aut l לעּפָא
 aut praem 6 6 יִנָא | 7 b  prpsִּפשִמ (ותאשו (dl cf mtr | 8 5 1| ל 41 6 6.
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 יהָמיִדְק םָהיֵנְּפ תַמִנְמ" אֹובְי םֶמֲחְל הלָּכפ

 ול קַחְׂשִמ םיִנְזוְרְו םֶלְקְתִי םיִכָלמַּב ג אּוהְוופ :"יבש לוח ףסַאינ*
 :הָדּכְליו רַפָע ירֹּבְצִיַו קֲחְׂשִי רְַבְמ"לְכְל אּוֲה

 :יוהלאל וחכ 2 'םשֶאְו רבֲעיַו ַחּוְר ףֶלֶח אוז"
 יישדק יהלי הָוהְי םֶדְקִמ הָּתַא אולה +
 :וּתְדַסִי חיכּוהל רּוצְו ותמש טַפְׁשִמְל הָוהְ 'תּומנ אל

 לכּות אָל לֵמֲע-לַא טיִּבַהְו עֶר תֹואְרַמ םִיַניִע רוָהָמ
 םיִדְגוְּב יִיִּבַת הָמְל

 :ּוָמִמ קיִרצ עַשְר עֶקבְּב שיחת
 :וּב לשמאל שָמָרְּכ םִיַה יִגְדַּכ םֶדֶא הָשַעִתַו +
 וָּתְרַמְכְמְּב ּוהָּפְסאִיְו ומְרָחְב ּוהָרנְ יהלעה הָּכַחְּבי הלכי
 ותְרַמְכַמל רַטקיִו ומְרָחְ ַחָּבַי ןָכז לע" :יליגיַ חַמֶשִי תל
 :"הָאְרַּב וָלְכאַמּו וקלח ןמָש הָּמַהְב יִּכ

 ס  :לֹומְחַי אל םִיוּג גה דיִמָתְו יּוִמְרֲח קיִרָי 'ּכ לַעָה"ו7

 :יּתְחַכֹותדלַע 'בישֶא המ פד רבָדַיהַמ תוארל הָפַצַא

 ןח בַתְּכ רַמאיִו הוהְי יִבָנַעְיַו >

 :ֹוב אוק ץּורָי ןעמל תוחלַה-לע רָאָבּו

 בּכְי אָלְו ץַקל יִחְַָו דעומל ןח רוע כ
 :רֶחאָי "אֶל אָבָי אָבדיִּכ ולדהַּכַח ּהָמְהַמְתְידםִא

 :הָיחְי וְנּמָאְּב קיִצְו .וָּב ושְפַנ 'הֶרָשְויאל הָלּפִעי הגה
 'הָוְְ אָלְו ריִהְי רָב דגב יהי ףאו5

g 55 crrp || °° prb gloss ad 2,5 )1 ,([ףסאי nam stichus justo longior, 

cf etiam vv 10. 15 || ro * 1 רבציו || * 1 הדכליו | rr pזb add cf perf et ]וחוק 
cons | *] yl --טבק , | < 61 | *1? וָה || 128 usque ad ‘WTP et 13 conjg 6 
 אל) '  ad 12 )8% Tiq sof proישְדק יַהֹלֲא 6 6 | ל-* םוספפ ]** 12 4--2
120 add et ₪ conjg cv 11 cf suff ), quod refert ad subjv 11 || 3 prb ins 

 - ins ? cf mtr || vI4SS conטיבת  postהוהי  num etiamדֹגְבְּב 6( עשר עלבב;

tinuant v 5--זס | 14 1 הָשַעִיְו || 15 = add cf parall ומרחב et ותרמכמב ] 

b-b prb add cf 6 | 16 num hic v add? || INQ cf initv17 | 17 ** :ד cf 

 גרהי  61 Ex 15,9; Ez 5,2. 12; 12,14; 28,7 || *1 aut!םִלֵעלַה | "וברח ;168 .155

pro גרהל aut לֶּדִחָי קס לומחי | Cp2,1—4 continuant 1,2--4. 124. 13 | 1 קזל* 

crrp; cf ad Nah 2,2° | ל 1 QW! cf S || 3 51 ₪ ַחָפִיְו | * nonn MSS 8 אלו 

4 ** prb crrp, nonn MSS הָפְלע cf 6 60 VrogreiAqrai A 1500 vwxeAeuouévov, 

38 radicem /1ל leg?; prps הָוְרָי sס1 יזה | ל קזקs ?1 5 | הָפלְע עַשְר ve .ַחּונָי 



 880 קוקבח 19—2,6

 עֶּבְׂשִי אָלְו תָנַּמַכ אּוָהְו ֹוׁשְפנ לואָשַּכ ביִחְרַה ָׁשֲא
 :םיִמעהלְּכ וילֲא ץְּבִקינ םִיֹּנַה"לְּכ ֹויָלֲא הָסֲאו

 ירַמאיו .ָל תחיִח הָעילְמו אשי לֵׁשָמ לע כ הלאה
 :טיִמְבע ויָלֲע דיִּבְכמּו יַתָמ-דע)  ול-אל הָּבְרִמַה יוה

 ְךיעזעזמ ּוצְקְיְו ּףיֶכׁשְג ּומּוְקְי עַתָפ אָלֲת
 :ומָל תיּפִׁשְמַל ָתינָהְד
 םיִמַע רֶתְוְּכ ְֵּּלְׁשְי םיִּבַר םיג תולש הָתַאיִכ

 פ | הב יִבָשילָכְו הָירְק ץֶרֶאסמְחְו םֶדֶא ימּמ
 רֶתיִבְל עֶר עצָּב עצב יוהפ

 :ער"ףּכמ לעְּגַהְל נק םּורָמַּב םּושל
 ְׁשְפַנ אָטוחְו םיִּבַר םיִמַעְתוֶצְק ְּךָתיֵבְל תֶׁשְּבָתְצעני
 סם והָּננעִי ץעמ סיִפָכְו קעְזת ריק ןְבַארִּכי

 :ּופְעַי קיֶריֵדְּב| | :הָכְועְּב הָיְרק ןנוכו םיִמָדְּב ריע הָנּב יוָהי
 םיִמֲאלּו ׁשֵא"יֵדְּב םיִמַע ּוָעְניְיְו תֹוָאָבְצ הָוהְי תֶאַמ הנה אולה

 פ :םילע ּופכְי ומ .הָוהְי דבְכיתֶא תעָרְל ץֶרָאָה אָלָמת יב
 רכש 'ףָאְויֵדְתָמֲח חפסְמ" ּוהֲעַר הָהָׁשַמ יוהי

 :יםָהירּועְמ-לַע טיִּבַה ןעֶמְל
 לָרָעַהְו הָתא-םנ הָתְׁש ידֹובָּכִמ ןֹולְק ָתְעַבְשיי5

 פ  ִּרובְּכי ןולקיִקְי הוהְי ןיִמְי סּּכ ךיִלָע בות
 ןָתיִחְי תּוָמַהְּב דָשְו ָךסַכְי ןונְבְ סמח יכיל

 :להב יִבָשילכְ הירק ץֶרֲא-סַמֲחו םֶדֶא ימי

 רש הָרֹומּו הָכֵּפִמ ּורָצְו ולְסֶפ יִּכ לָסֶּפ ליעוה-הָמי*
 פ  :םיִמְלֲא םיִליִלֶא תושעל וויִלָע "ורצו רצ חַטְב יִ

 םַמּוּד ןֶבָא ירּוע הָציִקֶה ץַעְל רמא וה 9
 :וָּבְרְקְּב ןיַא חול ּףֶסֶכְו בָהֶז שּופָּת אּוההַּגַה יהָרֹוי אּוָהי

 5 5 nonn vs 5 0 ףסאיו usque ad רמאיו צ 6 add habent || 6 *] ּורמאיו |

add habent, al tantum v 8b || g 7" frt fragm hemistichiצ ל כ. 8  b-b dl | al 

 secundi, prps 1תיִבָל סָמָח רַצֹוא cf Am 3,10|| rob crrp cf mtr, 1 fit ָתוצק (תיִצק)
prb add || v 14 prb add et cum illo add v 13 conjgּךָשפנל אַטַח | 13 =  

cf Jes 129 | 15 °° ling, gD cf Sach 12,2 || ° 1 prb IBN et prb trspon 

cf Na 3,5 | 16 == trsp ad fin vs | Pl5 1 םֶהיִרְעְמ  | cf mtrוהער  post 

D3) || = crrp;51,17. 22 הָלֲעְרַּתַה  (et Jes06מדו )00 kai6 600)00מףדו  cfלַעְרַה  

  r b-b add cf v 8b | trsp frtדובכמ ןולק תעבשו ₪ == | ז7 *1 6 טמפ ְּךָּתְחִ 1
 . | rg = prb add cf mtrורָצי | °°  18 et 19 | 18צ
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 פ  ץֶרָאָהלְּכ וינְפִמ סה וָשְדְק לְכיִהְּב הוהיו>י
 :תּוְניֶנָש לע איִבְּנַה קּוָקְבְחְל הָלְפְתִי 3

 ךְלַעָפ הוהְי "יִתאַרְי ךעֶמְׁש יִּתְעַמְׁש הוה
 ס :רּוְכְזִּתםַחַרזְנְרְּב .ַעיֶדּוּתםיֶנְׁש בֶרָקְּב ּוהיִיַח םיִנָש בֶרָקַב

 הלס ןְראַּפ"רַהַמ ׁשֹוָדָקְו אובָי ןָמיתִמ הלא
 :ץֶראַה הֶאְלַ ותְלַהְתּו ודוה םִיַמְׁש הָסּכ
 ול ודיִמ םיגרק 'הָיְהִּת רוָאָּכ "הנני

 :הָזְע ןֹויְבָח 'םַשְו
 ס :וילגרְל ףָׁשָר אָצְִו רָב לי ונפל

 םיוג רֶתַיַו הֶאְר ץֶרָא 'דְדָמִינ \דָמָעַ
 0 םלוע תֹוכְלֲהי םֶלוע תֹועְבַנ וחש דע-יררה ּוצָצְפְתִיו

 :ןידַמ 'ץֶרֶא תועירי ןּוזְגְרִי ןָשּוכי ילָהא ייִתיִאָרי ןְוָא תַחַּתיז
 eh םִיַּב"סִא ְּךַפַא 'םיִרָהָּנַּב םָאי יהָוהְי הָרָח םיִרָהְנְבה*

 :"הַעּושְי ךיִתבַּכרִמ ךיטוסלע ג בָּכְרִת יִּ
 'הָלָמ רֶמֲא תֹוטמ תועָבָש" ְּךַתְׁשִק 'רועַת הָיְרֲע'ל

 םיִרָה ליהי ךּואְריִ :ץֶראדַעְקַבְּת תֹוָרָהְנ
 ולוק םוהִּת ןַתָנ יֹרָבְע םִיַמ םֶרֶזָ
 "הָלְבַז דַמַע חָרָ ישמש וי :אַשָנ ּוהיִדָי םוְר"
 :ָךֶתיִנַח קַרְּב ּהָגְנל וכלה : ךיִצְח רוָאל

 :םִיֹוג שּוָדְּת ףַאְּב ץְרָא"דעֶצִּת םעוְּבי
 ְךָחיִׁשְמ-תֶא יֵעְׁשיְל ףִמִע עַשְיְל ָתאָצְני
 ס :הָלָמ 'ראנצ-דַע דוס 'תֹוָרֲע עֶׁשְר תיֵּביִמ שאר" ּתְצַחְמ

cf Ps 4,1; 6 I et finvs 19 | 2° 6 [kai 2poBnonv] KaTe-3,16 תֹוניִגנ" לע  Cp 

add; fit INN crrp =6 ךלעפ הוהי || ל-ל כצט  vénga; 1 prb ‘XQ, quod conjg 
crrp cf genus)ּוהיּוַח 6 עידות || < 1 6 68 עדות | 4 *1 6 68 ּוהָנָנְו | * +  ex 
l aut Jn} cf |6 600\600מ:  nonn vb exc || 6 * crrp;םשו  DQ}; frt ante1  > 

‘Am 9,5; Hi 30,22 aut TYp?] cf Ps 69,24 aut Dyin) (bin) || ° add cf mtr | 
trsp post3 | 8 * הוהי NQ:  ירגזון | > ₪ add cf mtrל 1  || add7 =  

 ךתרבע | *? al | >> crrp; nonn 8b parallel ad 15 hab, et prpon ָּתְכַרְדַה
 םִיָמ רָמֹהְב ְּךיִתְֹּכְרַמ ףיִסּוס םיב | 9 == 6, ג רַרֹועְּת ררוע ג! הָרָעְת הרע

prpon || " crrp; G°3:92.86.147 606070006 BoAidac Tig papttpag 00716, 6 

 frt [ ְךְתְָׁשַא תוטמ ָתעַּבשי !A ךתפשא גת (הרע) הירע trsקסמ 6 1 ְּךְּתְׁשִק

crrp; sine77,18 תובע םיַמ ומרז ןיל ל  Io ** crrp; 1 secundum Psתעב ָש | |  

 dubio est שמש fin vs 10 cf G25: 62.86. 17; [ ₪ NJ הֹהָרְזִמ (הָתְׁשנ ּהָחָרְוִמ)
Wn (vel? ש' nla. םוד cf Jos 10,12( | 11% (ע עישוהל=) ו הלב | 6 עשול | 

bb frt dl (1 תיִב cf fin vs || > 1 ₪ (תירע) ורע || %1 ft ,רוצ 6 f:t aliter. 



  Hab 3,14—Zeph 1,4הינפצ -- קוקבח 2

 ּורעֶסִיי וָזָרּפ ישאר ישב ָּתְבַקְני

 סיר םִימ רמה יוס םִיב ָתְכרְּי
 יִתְפָש ּולְלַצ לֹוקְל ינַטַּב זּגְרּתוו יִּתְעַמְׁשיפ
 ירשַא זּגְרָאי יִּתְחַתְו יִמָצַעַּב בָקָר אוְבָי
 :"ונְדּוגי יםעֶל תולעל הָרָצ םֹיְל יֵחּונָא

 םינגּב לובי ןיִאו 'יחרְפִת"אָל הנֲָתיכיז
 לָכֶא הֶׂשֲעאְל "תּומְדָשּו תיזהׂשעמ שָחַּ

 ס  םיִתְּפְרֶּב רֶקָּב ןיִאְו ןאצ הָלְכִמִמ ירו
 :יעָשְי יהלאָּב הָליִנָא הָזוְלָעֶא הָוהְיּב יִנֲאָויצ
 תולָיאָּכ יֵלְנַר םֶשָיַנ יִליַח יִנדַא הָנהָיפ

 ינָכְרְי ייֵתֹומָּב"לַעֶו
 :"יִתּוניִנְנִּב ַחֶצְנְמְל

ZEPHANIA. הינפצ 

 הָיְרמַאְַּב הילדְנ"ןב ישּוכְְּב היְנִפְצלֲא הָיָהְררָשַהָנהְְרַבְּדי 1
 :הָדּוהְי ךְלִמ ןֹומָאדןְב והישאי יִמיִּב הָיקְוחְְּ

 :הָוהְיםֲאְנ .הָמְרֲאָה יִנָּפ לעמ ל 'ףַסִא ףסָא*
 םִיַמְׁשַה-ףּוע 'ףסֶא הָמַהְבּו םָרָא קאי

 1 יהָוהְיםָאָנ הָמְדאָה

 לש יבָשּווָּכ לַעְו הלה יי יֵתיְו
  | = prb crrp; prpsושאר  1 ftל |  cfvgףיִתוטַמְּב  euףיִטַמְּב | * 14

 ּורָמֲח  | + 15 cf a4 8; 6 81(ע1 םֶּמע) םָאָבְצ הָלֲע יֵנֵציִפֲהַל | ץּמַכ ּורעסי (0 ויָזָרַּפ)
(rapdogovrac, GMS erapdxon) || 16 ** crrp; 1 prb יִרּושַא וגו cf 65* i enc 

 |  17--10 frt 306יִנְדּוגְו 4 ינציפהל | צ ) || 41 )cf 6סט || ל 1? חַנָאַא | 1 םע

  1 5 In) | 18 prps IN|; nonn v 8הֶרְפִת | ל 1 ₪ 6 6 הַדָשְו 6 16* 7:
finem psalmi habent || 1g *1 6 6 (ַה)תֹומָּב | b [ 6 6 תֹוניִגְנָּב cf Ps 4,1; 6,1; 

54,1; 55,1; 67,1; 76,1. 

pro ;מהו' num etiam םיה יגדו add?. 



ZEPHANIA 316—1,5  

 םיִרָמְּכַה םש"'תֶא לַעּבה 'רָאְׁש"תֶא יהָזַה םֹוָקְמַהןמ' יִּתרְכַהְו
 :יםיִנֲהְכַה7סע'| | םִיַמׁשַה אָבְצִל תּנַנַה-לע םיִנֲחַּתְשִמַה"תֶאְו

 :יֹםָּכלַמְּב יםיִעָּבְׁשִּנַהְו 'הוהיל יםיִעָבְׁשִנַה םיִוֲחּתִׁשמַה-תֶאְ

 "אָלְו הָוהְי"תֶא ּׁשָקִביאְל רֶׁשֲאְו הָוהְי יִרְחֶאְמ םיִנוסָּנַהתֶאְו%
 :ּוהָשְְד הָוהְי םוָי בורק יִּכ הָוהְי ינדַא יִנָּפַמ מז

 :ויִאְרְק שיִּרְקַה חַבָז הָוהְי ןיִכַהְיִ
 ּךְלַמַה ייַנְּב"-לעֶו םיִרָשַהְדלַע יִּתְדקְפּו "הָוהְי חַבָז טויב הָיָהְוי*

 :יִרכָנ שלט יםיִשְבְלַהלָכ לעו
 יאּוהַה םֹויַּבי ןּתְפִמַה-לע  גְלודַהלָּכ לע יִּתְְקְפּופ

 :הָמְרְמּו סָמֲח םֶהיֵנְדַא תיִּב םיִאְלַמְמַה
 הוהְי-םִאָנ אּוהַה םִייַב הָיָהְופ
 הָנְׁשִּמַהדְִמ הללו םיִנְּדַה רַעָשמ ּהָקְעְצ לוק

 שָתְכַמַה יֵבְׁשי ּוליִליַהי י :תעָבּגַהְמ לוּ רֶבָשו
 ס  ףְסָכ יִליִטְנלּכ ּותְרְכַנ ןעַנְכ םע"לָּכ הָמָדנ יִ

 -לע יִּתְדקִפּו 'תֹורַּנַּב םֶלָשּורְיִתֶא ישפחַא איהה תַעָּב הָיָהְוייי

 'םיִשְנַאָה | םֶבָבְלַּב םיִרְמָאָה םֶהיֵרְמְׁש-לַע םיִאפְקַה
 :עֶרֵי אָלְו הָוהְי ביטיידאל

 הָמְמְִל םֶהיּתְּו הָּפְׁשמל םֶליַח הָיָה
 :םֶָניִידתֶא ּותְׁשִי אָלְו םיִמָרְכ ּועָטְנְו ּובְׁשִי אָלְו םיִּתב ּוָנְבּו
 דֶאְמ "רֶהַמּו בורק לּודָנַה ּהָוהְידםּוְי בורק
 :רוְּבַנ יםש ַהַרֹצ רמ הָוהְי םוי לוק

 הֶקּוצְמּו הָרְצ םוָי  אּוָהַה םִיַה הָרְבַע םיַיצ
 הָלָפִאְו ףשח םּוי הֶאושְמּו הֶאש םוָי
 הָעּורְתּו רֶפוש םוי5 :לָּפְרַעַו ןנע םוָי
 :תֹוְהבְגַה תוָּנִּפַה לַעְו תֹורָצְּבַה םיִרָעֶה לע

prb add <6% )8(68 דתֶאְו | 5%  > || dlcf 4a et mtr | * 6 prb DW4 °°  
tantum in marg || 5 * dl || " prps NQ°? cf Dt 17,3; Jer 82; Hi 31,26 cf 

ad6 6 2236-5: 39 םֶכְלְמְּב  cf not® | 4 1 ftן  v 4 || © frt dlיתרכהו  etiam 
frt add | v 7 nonn trspon ante 2 || 8 ** frt add: ‘NTPB\ con-11,5 | צ 6  IR 

 טפטגז יתרכהו + 4 || * 6 תיִּב | < 1  ׁשֵבלַה cf לדה צ 9 et postea שובלמ ||
 9 77 dl cf ordinem vb || 12 ** 1 prb 50! שָּפָחַאְו || * 6 רָּנַּב | * pps םיִּננָאשַ

say Jes 37,29; Jer 48,11 | 14 51 רַהָמְמּו | * tramp | "1 רַמַה | 

% prps D2. 

gh 



 884 הינפצ 29—1,17

 ּואָטָח הָוהיִל יִּכ םיִרועּכ ּוכְלָהְו םנֲאָל יִתָרְצַהַנ ל
 :םיִלְלגַּכ םֶמְחְלּו רָפֲעָּכ םָמָּדךַּפְׁשְו
 םליִצַהְ לכווזאל םֵבָהְז-םנ םַּפְסַּכ"נ י*

 ץרֲאָה-לכ לֵכֲאּת ּותָאְנְק שאְבּו הוהְי תַרְבָע םויְּבי
 פ | :ץֶרָאָה יִבְשְולָּכ תֶא 'הֵׂשֲעַי ּהְלֲהְבניִרַא הָלְכ יִּכ
 :"ףַסְכְנ אל יוגה יּושוָקְו ושָשּוקְתֶה"י 5

 ים רבע ץֶמָּכ יקח תֶדָלי םִרָמְּבי
 ההיא | ןורח םָּכיֵלֲע אובי-אל וםְרַמַּב"
 :!הָהי-ףַא םֹוי םָכיֵלֲ אוביחאל [ םִרֲמְּב

 ולֲעפ ּומְּׁשִמ רֶשא ץֶרָאָה ינעלְכ .הָוהייתֶא שב
 :הָוהְי-ְףַא םויְּב ּווְתָּפִּת ילּוא | הָונֲע ּושקַּב קֶָצוׁשקַּב

 הָמְמְשל ןוְקְׁשַאְו  הָיְהִת הָבּזֲע הֶש יב
 ס ֶקָעַּת ןיִרְקִעְו .הּושְרְנְי םִירָהָצב דודָשא
 יסֶכיִלַע הָהָיירבְּ םיִתַרְּכ יונ .םָיה לָבַח יִבָשְו יוהי

 :בשוי ןיַאמ ךיִּתְדבאַהְו 'םיִּתְשְלַּפ ץֶרֶא  'ןַעְנּ
 :ןאצ תָֹרְדנְו םיָעֹר יתַרְּכ תֶנָנ יםִיַה לֶבָחֹי יהָתִיָהְ
 הָדּוהְי תיב תיִרֲאְטִל ילָבָח הָיָה

 ןּוצְבְִי ברעב ןולָקָשא יִתְבְּב ןּועְִי 'םָהיִלְ
 :'םֶתּובָש בָׁשְו םֶהיֵהְלֶא הָוהְי םָקְפִי יִ

 ןומע נְּב יִפְדִנְו בָאומ תַּפְרְח יִּתְעַמְׁשי
 | :םֶלּובְגילַע ליג .ימעזתַא ופרח רשא

 = המ ןומע גבו הָיָה םֶלְּ בָאומ כ
 םקועדדע הָמְמׁשּו 'חלַמ"הַרְכמּו לוָרְח 'קשממ
 :םָלָחְִי ןוג רֶתָיְו .םּוזְבְו יִמַע תיִראְש

et mtr | 18 *-* nonn add hab sed cf postea || ° 1c 6Sיתרצהו  add cf17 *  
prps2, ד **  Ly, sed fit totus vs 18 add || Cp1 הָלָהָּב | 4 =  ftףַא | <  

 ושובָו ׁשׁשֹוּבתַה | ל + ₪ | 2 **16 סּויְהְת אל |"וc6רַבע | < 46 6|
ante 'N), translationem ultimi stichi 6 ast |םוי  + fit add; Shab tantum { d-e(8  

 5 add|? dl || = trsp Dest“* בשוי cf mtr | 6 * 1תיהְו | ל ;a1 >6 || = 61; >ש
trsp postןוערי םיה"לע  sedםִיַהְז לע  cf6||°1prb68 םיַה לָבָח  KpHtn) | 7*1c6 ( 

 ןוצברי cf mtr; nonn hunc stich trspon ante "וגו לבח היהו | = קצק תֹובְרָחְּב
 רע ץelְךִיַתֹובְרָחְּב | % 0 םתיִבְש, א 'ּובָש | 81 6 6 יִלּובְּג 61 8* | * 8 41 |

(Jes 14,23) | 1 frt Ni (Hi 30,4).שרזמ  (Hos 9,6) autשומיק  prps autל  



2,10—36 ZEPHANIA 885 

 :תֹוׂאְבְצ הָוהְי םעדלע ּולְדְגִיַו ופְרַח כ .םָנואָנ תחת םֶהָל תאְזיפ

 3 יא לכ pad שא ולדווחתשיו

 :הָּמַה יִּבְַח ילֶלח  םישוכ םָתֲא-םניי
 רּוׁשַאדתֶא 'דָּבַאיְו ןופצ-לע "ודי טיי

 :רּבְדִמַּכ היִצ הָמָמְׁשִל הוָננ"תֶא 'םֵׂשְְו
 ייונ-ֹותְוַת-לְּכ םיִרָרְע ּהָבּותְב ּוצְבְרְו

 נילי ָהיִרּתפַכְּב דפקדנ תֶאקדםַּג
 ףַפַּב 'בְרַח ןולחב רָרושי 'לוק
 חַטֶבְל תָבֵׁשּיַה הֶזיִלַעָה ריִעָה תאזיפי :'הָרֲע הָזְרַא יּכ'

 רוע יִסְפַאְו א הָבְבְלּב הָרָמְָ
 הָיחְל ץִּבְִמ הָּמַשְל הָתְיָהי ךיא
 פודי עֶגְי קֶלָשְי ָהיֶלֶע רבע לָּ

 :הָנויַה ריִעָה הָלָאְגַנְו הֶאְרֹומ יוהי 3
 רסּומ הָחְקְל אל לוקְּב הָעְמָׁש אָל>

 = םיִנַאש תיא הָּבְרקְב ירש
 :רָקּבל מרב אלי ברע יבאז ָהיֶטְפְׁש
 'תדָנְב יֵׁשְנֲא םיֹזֲחְּפ ָהיֶאיִבְנ

 :הָרֹוּת ּוסְמָח שְדקדּולְלַח ָהיֶגֲהְכ
 הָלְוע הָשַעְנ אל ּהֵּבְרַקִּב קיִּדצ הָוהְיַפ

 רֶּרְענ אל יואל ןתי וטַפְׁשִמ רֶקּבּב רֶקּבַּב
 :"תֶשְּב 'לָּוע עֶדּויֹיזאָלְו
 םֶתִנָּפ ומָשָנ םיוג יִּתַרָכַה

 רבוע יִלְּבִמ .םֶתוצִח יִּתְבְַחַה
 :בשוי ןיאמ  'שיִאייִלְּבַמ םֵהיֵרֲע ו

cf 6 650\6006006| autתיִרְכִי  prps autדק;  Io dl ? mtr cs | Ir prb 

 ריס (ריִסַה) גטו הורי (הָזְ) || 12 גט+ 1 1ּבְרַח גז 1 13 == יִדָי הטַאְו ₪ ' דָּבַאַא
postץֶרֶאָה  [ numםג,  prb crrp cf14 * יונ  | fin vs 12 dl)םיִשָאְו (המה  * 

cf Jes 34,11 || 9-7 dub; num fin huiusם1560) | < 6 ברע  cf 6? | * prps6  
vs ex init sequentis ort? | v 15 add? | Cp 3, 3 *° nonn add habent | 

4 = frt add | 5 * 1 ? רזאָּכ | °° prps by עדונ | © ₪ add cf ad 19 | 
6 ** add cf mtr et .בשוי ןיאמ 



 6 הינפצ 7-9

 רָסּומ יִחְקִּת יִתוא יִאְריִּתְְדִא יּתְרֹפָאז
 היֶלָע יּתְְקְפירָשַא לָּכ ּהָנּועְמ תַרְכְידאְלְ
 :םֶתוליִלַע לכ ּותיִחָשְה ּומיִּכָשַה ןֵכָא

 ידע ימּוק םוָל הָוהְיְדםַאְנ ליּּכַח ןכל*
 תוכְלְמַמ יב םיוג ףֹסֲאל יִטְּפָשִמ יִּ
 יֿפא ןורח לָּכ יִמְעז םָהיֵלע ךפָשל
 :ץֶרָאָהלְּכ לֶכֲאָּת יִתְאְנק שָאְּב יִּב

 הָרּורְב הָפָש םיִמַע-לָא ךפֶהָא זָאדיִּבפ
 :דַחֶא םֶכְש ודְבעְל הוהְי םׁשְּב םֶלְכ ארקל

 :יִתָחְנִמ ןולבוי ייצופדתַּב יֵרְתעי שּוָכְדיִרֶהְנְל רֶבָעַמיפ
 יב תעְׁשַפ רש ְךיַתוליִלֲע למ שבת אֶל אּוהַה םוויַּביי

 ּךְתְואּג יוילע ָךֵּבְרִּקִמ ריִסַאו זָאדיִּכ

 :ישְדְק רֶהְּב וע הָהְבנל יִפָסּות"אָלְו
 לָרו יִגָע םע ּךּברקְב יִּתְראְשהְ יי

 לֵאָרְׂשִי תיִרֲאׁשוג :הָיהְי םֶשָּב ּוסְחְ
 בָזְכ ָּרְּבַרִ-אָלְו הָלְוע ּושעידאל
 תימרת ןוׁשְל םֶהיִפְּב אַצְמְיאָלְו
 ס  :דירחמ ןיאו וצְבָרְו וערי הָּמֶהְדיִּ

 לארי ּועיִרָה  ןויצדתב יִנָר+

 לש תב בל"לְְּב זו יִחְמְש
 ֶָּבְיִא הָנְּפ יִּטְּפְׁשִמ הָוהְי ריִסַהיי

 פ | דע עֶב "יאָרְת"אְל ַּבְרקְּב הָוהְיולֲאָרְׂשִי למ
 ְָרְו פרידל ןַצ יִאָריִת-לַא .םֶלָשּוְיִל רֶמֲאַי אּוהַה םיַּבפ

 עשוי רג ְּךָברְקְּב ךיהלַא הָיהָיז
 :הָנרְּב ךַלָע ליִגְו ותְבֲהֲאְּב ׁשיִרֲחַי הָחְמׂשְּב ְךולָע שישי

 :הָּפְרַח ָהיִלָע תֶאְשִמ ּויָה ְּךָמִמ יִּתְפָסָא ידעוממ ינוניו*
 יאיָהַה תַעְּב' ְךיַנעֶמלְּכיתֶא יהָשע יֵנְנַהיפ

 7 1c 68 ָהיֶניֵעַמ | 8 5 1 6 6 יִּכַמ | ל 16 63דַעְל | *1c65ץבקל|
OUrarep lepoucainu || 15 *1לדו | 14 6  IO °° crrp || 12 trsp fin vrs post 

cf 6%* 0016006 6ךביא | * 1 6 636 יביא | = 1 50 ְךֵלָמ  cfףיטפשמ  
prb add, prpsיִאְריִּת | 17 =  sic 8 6 6S; mlt MSSטסט || %  kUpiog év uégw 

 שדי | 18 = 6 דעֹומ םֹויָּכ 66616 et c v 17 fin conjg videtur; prps v 18 יתפסא
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 ץּבקַא הָחְּרַּנַהְו הָעַלֹצַה-תֶא יִּתְעַשוְהְו
 :'םִּתְשַּב ץֶרֶאָה לכ םשלּו הָלַהְתִל םיּתָמׂשְ

 םֶכְתֶא "יִצְּבִק תַעְבּוי םֶכְתֶא איִכָא איִהַה תַעְּבפ
 'םָביִתּובְש-תֶא יִבּושָּב ץֶרֶאָה יִמַע לֹכְּב הָלַהְתְְ םשל םֶכְתֶא ןֵּתֶאיּכ <

 :הָוהְי רָמָא םָביִגיִעְ

HAGGAI. ‘AN 

 שדחל דָחֶא םּויְּב יִׁשְׁשַה ׁשֶדּבְךְלַמַה ׁשֶויְרדְל םִיַּתַׁש תנשְּבי 1
 תַחַּפ לָאיִתְלאָשְרּב לבְּבְרְז-לָאי *איִבּנַה יֵנֲחיִיְּב הוהָיירבְד הָיָה
 הָוהְי רַמֲא הָּכ :רָמאל ילודּגַה ןהפה קֶדַציִהְיְּ עשוהי"לֶאו הָדּוהְי
 :תֹונְּבַהְ הָוהְי תִיּב"תַע יאְּב"תַעי אל ּורְמֲא הֶּדַה םַעָה רמאל תווָאְבְצ

 םּתַא םֶכָל תעה :רֹמאֵל איֵבָּנַה יִנִחְדדָיְּב הָוהְידרַבְּד יֶהַופ ם
 הָוהְי רַמָא הּכ הָּתַעְוי :בֵרָח .הֶזַה תִָּבַהְו םיִנּופְס םֶכיִּתְבְּב תָבַׁשְל
 לוכֲא טָעְמ אֵבָהְו הֵּבְרַה םָּתְעַרְזé :םֶכיֵכְרַּב-לע םֶכְבְבְל ויש תֹוָאְבִ
 רַכתְשִמַהְו ול םֶחְלְןיִאְו ׁשֹובָל הרְכְׁשְל" ןיִאְו ותָש הָעְבשְָיַאְ
 ּומישי תֹוָאָבְצ הָנהְי רַמֲא הכי ם :בּוִקְנ רוָרָצדלֶא רַכַּתְשִמ
 -הָצְרֶאְו תִיָּבַה ּוְנְבּו ץע יםָתאַבַהו רֶהָה לע :* םֶכיֵכְרַד-לע םֶכְבַבִל
 םֶתאַבֶהְו טָעְמְל הָּגַּהְו ּהָּבְרַהְדְלֶא הָנַפ9 :הָוהְי רַמֲא 'ָדְבָּבִאְו וב
 אּוָה"רְׁשֲא יִתיִּב ןעי תֹואָבצ הָוהְי םֶאְנ הַמ ןעי ֹוב יִּתְחַּפָנְו תיבה
 ילטִמ לםימש ּואְלַּכ יםכילע ןּכ- לעוס :ותיִבְל שיא םיִצְר םָּתַאְו בֹרָח
 -לַעְ םיִרָהֶה לַעְ ץֶרֲאָה-לע ברח אָרְקָאְויי :הָלּובְ הָאלּ ץֶרָאָהו
 -לַעְו הָמְדַאָה איִצּוּת רֶׁשֲאילעְו רֶהְצִיַה-לעְ ׁשיריִּתַה לע ןְגְּרַה
 עַמׁשני>  ס  :םפַּכ עיניה ל לַעְו הָמַהְּבַהלַעְו םֶדָאָה
 תיִרֲאְׁשֹולָכְו לּודָּנַה ןַהּכַה קֶדָצּוהְידְּב עָשוהיו לָיִתְלַשְְ בר
 חְלָש רֶׁשֲאּכ איִבָּנַה גַת יִרבְּדדילַעְ םֶהיֵהְלַא הָוהְי לֹוקְּב םֶעֶה

 19 © add, ₪ ex 20 = םתובש תא יבושב | 20 == ] ץֶּבקַא איהה תעבו |
 * 1c 123155 63 םֶכְתּובש

add e 2,15 ] 2 "184 לל  cf 2,15. 10. 205, sed6 1, 1 * * 6+רמָא רֹמאָל  

 אָב תַעג תע > nonn MSS 6 | ב_Vrs | 4 1 frt Dn 'שי || ד -* 206 6א + 5 | 86
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 888 ינח 2,13—1,13

 ּךַאְלַמ יֿנַח רָמאיִני* :הָוהְי ינְּפִמ םַעָה ּוִאְרייו 'םַהיִהְלֶא הָוהְי
 רעו :הָוהְידםִאְנ םֶכְּתִא ינֲא .רָמאל םעל הָוהְי תּוכֲאְלמְּב הוה
 עַשוהְי ַחּורתֶאְו הָרּוהְי תַחַּפ לאיִתְלשְרּ לָבְּברַ הּור-תֶא הָהְי
 ושעיו ואביו םעָה תיִרֵאַׁש לָּכ ַחּור-תֶאְו לונה ןַהֹּכַה קֶדָצּוְהְיְּ
 הַעְּבְרַאְו םיִרְׂשְע 'םויְּביֿפ ס :םֵהיֵהְלֲא תֹוֲאָבִצ הָוהְיתיִבְּב הָכאָלַמ
 ייׁשְׁשַּב שחל

 דָחֶאְו םיִרָשַעְּב יִעיֵבְׁשַּבִי 2 :ִּדְלִמַה ׁשְניְרָדְל םִיַּתְׁש תַנְׁשִּ
 לבּבְרְז-לַא אָנְזרַמָא* :רָמאָל איֵבָּנַה יֵנַח"דִיְּב הוהָיירַבְּד הָיָה שָדחל
 -לֶאְ לוְּגַה ןָהְה קָדְִהְיְְּב עָשוהילָאו הָדּוהְי תַחַּפ לאיּתְלְׁש"ןּ
 הָּזַה תִיְּבַהדתֶא הֶאְר רֶׁשֹא רֶאְשִּנַה םֶכְב יִמ :רמאל םַעָה תיִרַאש
 ןיִאְּכ ּוהָמְכ אוְלַה הָּתַע ותא םיִאְר םֶּתַא הָמּו ןושארֶה דובְכִּב
 קֶָצוְהְיְִּב עָשוהְי קזחו הָזהי"ָאְנ ולָבּבְרְ קזח הָּתַעְו+ :םֶיִניִעְּב
 םֶכְּתִא יִנָאדיִּכ ּושעו הָוהְיָאְנ ץֵרָאָה .םעדלכ קזחו לוָנַה ןַהּפַה

 םִַרְצַמִמ ֶבְתאצְּב ֶכְּתַא יּתַרְכְרָשַא רֿבְּדַה"תֶאי' :תוָאְבְצ הָוהְי םָאְ
 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ יִכ5 ם ::ּואָריִּת-לַא םֶכְכוְתְּב תֶדָמִע יִחּורְו
 םיַהדתֶאְו ץֶרָאָה"תֶאְ םִיַמְׁשַה-תֶא ׁשיִעְרַמ יֹנֲאַו איָה טעֶמ תַחַא דוע
 םִיוּגַה"לְּכ תַּדַמֲח ּואָבּו םיוגַהְדלָּכדתֶא יִּתְׁשִעְרַהְ :הָבְרִחַה-תֶאְו
 ילו ִףֶסַּבַה 1 :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא דובָּכ הָּדַה תִיָּבַהדתֶא יתאלמו
 ןורַחאָה הֶּזַה תִיְּבַה ובְּכ הָיִהְי לוד :תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ בֶהְּיַה
 הָוהְי םֶאְנ םולָש ןֵּתֶא ּהֵּנַה םוקְּמַבּו תֹואָבְצ הוה רַמֶא ןושארהןמ

 פ | :"תוָאְבְצ
 "רַבְּד הָיָה שול םִיּתְׁש תַנָשַּב יֵעיִׁשְּתִל הָעְּבְרִאְו םיִרָשָעְבי

 -תֶא אָנלֶאְש תֹוָאָבִצ הָוהְי רַמָא הֹּכיז :רָמאָל איִבָּנַה יִּגַחדדִיְּב הוהְי
 עֶנָנְו ודְנַּב ףְנְכְּב שֶרְקרֶשְּב שיאה אָשְי הי :רָמאָל הָרּוּת םיִגָהְּכַה
 לכַאמ-לכ- לֶאְו ןַמְׁש- א ןייהדלָאְו ריזְנַה-לֶאְו םֶחלַה לֶא ופְנְבּב
 שָפְנִאַמְט עגי"םא יגח רמי! :אְל ּורָמאיַו םיִנַהְּכַה נעו שדקיה

 12 ° 1 (cf GSC) ם םֶהיֵלֲא | צ 13 380 6[ הוהי ךאלמ ינח 6 איבנה יגח 2;

 6113 6% 2,429 | 15 *1 םיַמ ל dl | 6ק 2, 216 68-לָּכ" לֶאְו 1, 12.14 | 5

 gloss ad םככותב תדמע יחורו | 6 01; 6 דו 6ח05 6ץש (00(06) = = ינא תחא es ? ן
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(sic 8) erat 166000 cod Hilleliani cf SE.לא דיב - Io 60 Edd 
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 רָמאַו יֿנֲח ןעיו יי :אָמָטְי ּוָרְמאַו םיִנַהְכַה ּוְנעָיַו אַמְמִה הֶלָאלָכְּב
 םֶהיֵדְי הֵׂשֲעַמ"לַּכ ןֵכְו הָוהְיםאָנ ינָפְל הֶּזַה יֹוֹנַהְְוַכְו הָּדַהםַעה ןּב
 םויַהְְוִמ םֶכבבְל אָנּומיִׂש הָּתַעְופ :יאּוָה אֵַמָט םֵׁש ּובירְקְי רֶׁשֲאַו
 'םֶתויָהְמי< :הָוהְי לָביִהְּב ןְבֲאלָא ןְבַא-םוׂש םֶרָטִמ הָלְעַמְו הָּזַה

 םיִׁשמֲ ףׂשֶחַל בֶקיַהלֲא יאְּב הָרָׂשֲע הָתִיִהְ םיִרְשע תַמְרע-לַא 'אָּב
 תֶא דָרְּבַבּו ןוקְיכו ןָפְִּשּב םֶכְתֶא יִתיִכה יז" :םיִרָשָע הָתְיָהְו הופ
 םֶכְבְבְל אָנומיִׂשפ :הָוהיָאְנ יִלַא 'םֶכְתֶאהןיִאְו םֶכיֵדי הֶשעְמילָּ

 םיַהְַמְ יְִׁתל הָעְּבְְו םיִָשָע ומ" הָלְעַמְו הנה םִיַהְַ
 "'דַעְו הָרּנְּמַּב עַרּנַה דֹוָעַה יי :'ָכְבַבְל ומיש" *הָוהְוילַכיִה דָפְירֶשַא
 ס  ִּךְרָבַא הֶּזַה םִיַהְוַמ 'אָשְנ אל תזה ץעֶוןומְרָהְו הָנֲאְּתַהְו ןָפגַה

 :רֹמאָל ׁשֶדֹחַל הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲעְּב יג ;ֲח-לָא תיִנָשו הָוהְידרַבְד יהָיַו
 -תֶאְו םִיִמָשַהְתֶא שיערמ ינא רָמאָל הָדּוהְיתַחּפ לֵבְּבְרְז-לא רמָאי
 םיוגה יתוכלממ קוח יִּתְדַמְׁשִהְו תֹוכלמַמ אָפּכ יִּתְכַפָהְו=י :ץֶרֶאָה
 :'ויחַא בֶרָחַּב שיִא םֶהיִבְכְרְו םיִסּוס ּוָדְרְו היִבְכרו הָבָּכְִמ יִּתְכַפָהְו
 יִּדְבַע לֵאיִתְלֲאׁש- ןּב לָבּברְז ְךֲחָקַא תֹואָבְצ הָיהְיֲאְנ אּוָהַה וב

 :תֹואְבִצ הָוהְי םָאְנ יִּתרַחב ָךְב"יּכ םֶתֹוחכ ְךיִתמֹׂשְו הוהְייםֲאְג |

SACHARIA. הירכז 

 -לֶא הָוהְידרַבְד הָיָה ׁשְויְרְְל םִיָּתְש תַנְׁשִּב יֵניִמְׁשַה ׁשֵדֹהַּבי 1
 םֶכיֵתֹובַא-לע הָוהְי ףצקי :רמאל איִבָּנַה ָעְְַּב הָיְכְרֶּבְַּב הָיְרַכְז -
 הָוהְי םָאְנ יִלֶא ּובוש תואבצ הָוהְי רַמָא הָּכ םָּהַלַא ּתְרַמָאְו :"ףצק
 | םכיִתבאכ וָהּת" לא :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא םכילַא בּושָאְו תוָאְבִצ .

14 G+ évekev דועע Anuudtwv abrdv rdv 6ק0קועשצ )רש םֶתחְקְל ןעי = 

 דָחש םֶּתִחְקְל ןַעָי; צ6| 1? חפססשחשש קז 600. = םיִנָּפ םֶתאָשְנ [םֶאְשַנְ] ןע)

 -6 rUAaig EAEYxXOVן11061ד6 6צ  kalחקסששנחסט ח6צשע 60ד6נצ, 05 ardטצמ8ססצדסו
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 6 || 18 *-* add cfv 15b (velח60ד6ועסד cf Am 4,9 et 6 kai otk 6םֶּתְבָש אלו |
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22 * nonn תוכלממ add hab | | ל ft 6 ut ולי exc || 23 ins ? יל 

Cpr, 1 frt exc dies mensis | 2 6 + לודג ch7AA 
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 890 הירכז 2,4—1,5

 תֹואָבִצ הָוהְי ַמָא הָּכ רמאל םיִנְׂשאָרָה םיִאיִבָּנַה םֶהיֵלֲאּואָרְק רֶׁשֲא
 -אלו עְמְש אל םיעְרַה םכיִליִלעֶמּו םיִעָרָה םֶכיִכְרַּדִמ אנ ובּוש

 וגישה אולה ם םיִאיִבְנַה יִדָבְעְדתֶא ית רֶשֲא יקח הרכה וא :ּוָח
 ו תּושעְל תֹואָבְצ הָוהְי םֶמָז רֶׁשֲאּכ ּוֹרְמאיַנ ובּושיו םֶכיִתְבַא

 פ ּּנָתא הָשָע ןּכ וניל ניכר
 תַנָשַּב טְבְׁש שֶדֶחִאּוה שֶדח רָשָעהיִּתְשַעְל הָעַּבְרִאְו םיִרְׂשְע םויָּבד

 איִבְַּה אֹוָּעןְּבּוהָיְכָרּב"ַּב הָיְרכְז לֶא הָוהְיְדרַבְד הָיָה" ׁשויְרְדל םִיַתְׁש
 רגע יאּוָהְו םֹדָא סוס לע בכרי שיאה הָּנַהְו הלילה ו יִתיִאְר :ירמאל
 :םִיִנָבְלּו 'םיִקְרׁ יםִיֵּמְדַא םיִסּוס ּויְרְחֶאְו הָלְִּמַּב רֶׁשֲא 'םיִּפדַהַה ןיַּ
 ךֶאְרַא ינַא יֵּב רבדה אלמה יִלָא רָמאִיַו יִנֹדֲא הלֲאזהָמ רַמאָופ סם

 רֶׁשֲא הלא ראי יפי דמה שיאה ןעלו יי הָלֲא הפה
 ןיִּב לַמֹעָה יהוה ְךָאְלַמיײתֶא ונעו יי :ץֶרָאְּב ףַלַהְתֶהְל הָוהְו חֶלֶש
 :תֶטָקׂשְו תֶבָשי ץֶרָאָה"לִכ הּגהְו ץֶרָאְב ּונָכְלַהְתַה ּורְמאִיַו םיסדַהה
 םֶחרְתִָל הָּתַא יִּתְמִדדִע תֹואָבְצ הָוהְי רמאינ יהָוהְיאְלַמ ןעיו יי
 ןעיו 3 :הָנָש םיִעְבָש הֶז הָּתְמַעְז רֶׁשֲא הָדּוהְי יִרָע תֶאְו םֶלָשּוריתֶא
 רָמאָיַו + :םיִמָחָנ םיִרָבִּד םיָבֹוט םיִרָבְּד יִּב רבדה ְךאָלַמַהתֶא הֹוהְי
 יִתאָּנְק תֹוֲאְבצ הָוהְי רַמָא ה רמאל ארק יִּב רַבֹּדַה ָךאְלַמַה ולא
 םִיוּגַה-לע ףצק יִנַא דג ףצקו5 :הָלּודְג הָאְנִק ןויִצְלּו םֶלָשּוריל
 פלי ם :העְרל 2ורְזע הָמָהְו טָעִמ יִּתְּפצָק יִנֲא רשא םיננאשה
 הָוהְי םָאְנ ּהָּב הָנָּבִי יִתיִּב םיִמֲחַרְּב םלשּוריל יִּתַבַש הוהְי רמָא"הּכ
 הָוהְי רַמָא הָּכ רמאל אָרָק וע :םלָשּורילע הָמָּנִי הוָקְו תֹוָאָבְצ
 דוע רַחְבּו ןויצ-תֶא דוע הָוהְי םַחְֿו בֹוטמ יִרָע הָנַצּופְּת דוע תֹואָבְצ

 ס םֶלְשּויִב
 ְךָאְלַמַה-לָא רַֿמֲאָו> :תֹוָנְרְק עבר הָּנַהְו אָרָאָד יניעתֶא אָׂשֲאְו 2

 הָדּוהְיתֶא ּוְרַז רֶׁשֲא תּונְרָּקַה הָלֵא יֵלֲא רַמאיו הָלֲא-הָמ יִּב רבה
 רַמאָוצ :םישרח הַעָּבְרִא הוהְייִנֲאְרופ ₪ : יםָלְׁשּורִו לֶאְרְשודתֶא
 .דתֶא ורזזרשא תונְרְקַה הלא רמאל רַמאּיַו תושעל םיִאְב הלא המ

 |  || 7 = prb add | 8 °° addא 'ליִלעמו , cf MS? et 6; QIםֶכילְלעממו 41
  cf 6,1 || 5 6 habet 4 coloresפטס] 66טנע) +  [6Aדופע  (avd uégovל 6 םיִרָהָה

cf 62s | <sic 8; mlt MSS W || צ זס add || rr °° 1 prb שיאה || 12 °° | prb 

  + + 6יב רבדה ךאלמה 6 13 | 1616 א הָוָקְו 0 וקו | זָד 1 ? 6 6 םַמְרְו
(sed etiam Jes 51,3) | Cp 2, 2 ** add 6/ 4. 
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 בגי

 אֵׂשֲאְופ ס :ּהָתּורול :הָדּוהְי .ץֶרֶא"לֶא ןרק םיִאְׂשִנַה םִיּוּגַה תֹונְרקתֶא
 ךלה הָּתַא הָנֲא רַמאָו5 :הָּדִמ לָבָח ּודְיְבּו שיִאדהַּנַהְו אָרָאְו יגיע

 תיל תא 'דיִרָחהְל הָלָא ּואָבִַיַו ושאר אָשְנ-אְל ישיִאיִפְּכ הָדּוהי

 הָגַהְוז :ּהָּכְרֶא הָמָכְו הָּבְחְר"הָמַּכ תאר םֶלשּוידתֶא למל יָא רַמאּו |
 ץֶר וָלַא רָמִאיַ ":ותארקל אצי רַחַא ְךֶאְלַמּו אֵצֹי יִּב הָבַּה אלמה
 הָמָהְבּו םֶדֶא בֶרָמ םַלָשּורי בשת תוזְרּפ רמאל זלַה רַעָגַהלֶא רֵּבַּד

 היָהֲארֹובָכְלּ בבס שא מוח הוהויֲאָנ ּהָיהיָהָא ינֲא:ּהָכֹותְב
 יעֿבְרַאּכ יֿפ הָוהְיְדסַאְנ ןוּפַצ ץֶרֶאְמ "ּוסנְו יוה יוָהִִ< ס :הכֹותב
 תֶבָשוי יִטלִמַה ןויצ וה יז :הָוהְידָאְנ םֶכְתֶא "יִּתְשְרִפ םִיִמָשַה תוָחּור
 -לֶא ינהל דובָּכ רָחַא* תֹואָבְצ הָוהְי רַמֲא הֶכ יִּכַ* ם  ילָבָּבתַּב
 יִנְנֲה יפי בע תַבָבְּב ַעָגנ םֶכָּב ַעְגַגַה יִּב םֶכְתֶא םיִלְלָשַה םִיֹוּנַה
 תֹוֲאָבְצ הוהִייְּכ םָּתְעַדיִ םֶהיֵדבעְל לש ּוָהְ םֶהיֵלֲע ל יִדָיתֶא ףיִנַמ
 ּךָכותְב יִתְבָשְו אָב"יִנְנַה יִּכ ןויִצְדתַּב יִתְמְשְו יִנְר< ם יִנְחְלְש
 םַעְל יֵל ּויָהְו אּוהַה םויּב הָוהילֶא םיֵּבַר םיונ ולי :הָוהְידםַאְנ
 הָוהְי לֵחְנווֿ :ךיִלָא יִנְחְלֶש תואָבְצ הָוהְיַדיִכ ָּתַעַדָיַו ךֶכותְב ייתְנַכָשְו

 לכ ה יז :םָלׁשריִּב דע רֶתָבּו שָדְקה תַמְַא לע ולח הָדּוהְיתֶא
 ס שד ןעָמַמ רוענ יִּכ הָוהְי יִנָּפִמ רָשְּב

 הוהְי ָךָאְלִמ יִנָּפְל דַמֹע לּודָּנַה ןֵהֹּכַה עַׁשּוהְי-תֶא יִנֲאְַוי 8
 הּוהְי רַעגי ןטְׂשַה-לַא היה רמי :ונָטָשל וגיִמְיילַע דמע ןָטָשהְ
 לצמ דּוָא הז אָֹלַה םלׁשריִּב רחבה ְּךִּב הָוהְי רעֶגְיְו ןַמְשַה ְּךְּ
 ןעיו + :ךאְלמַה נפל דמו םיִאֹוצ םיִדָגְּב שבל הָיָה עָשוהיו :שֶאַמ
 רַמאיַוי וילעמ םיִאצַה םיִדְגְּבַה ּוריִסֶה רמאל לנפל םיִדָמְעָה לא רָמאיַ
 ירָמאו 5 :תוצלַחְ 'ָבְתֶא "שָּבְלַהְ ידוע ךילעמ יִּתְרַבַעַה הֶאְר ויָלֵא
 ושאר-לע רוהָטַה ףיִנְצַה ומישיו וׁשאר-לע רוהט ףיִנֶצ 'ומישו |

 : עָשוהיִּב הָוהְי ךֶאְלִמ רעו :"דָמע הָוהְי ָךֶאְלַמּו 'םיִדְנַּב ּוהָשַּבְלּיַ
  )100 6£0vai) quare prps DANדָחָהְל  6 vid legא1ג] 2,9 | ל [ WN 6קזפ 51 4

 קזס םָתֹא ?) || < 6 הוהי (קrקפ קס רמאל : תּונְרְּקַה עַּברַא-תֶא תוּדיְל םיִאְב הָלֶא |
 זושאר . . .הלא ג48?) | 7 16 6 דַמִע | זס *1 6 6 ּוסֶנ | > 1 6 6 ץעּכְרַאַמ |
 cf 1,8 | * יִּתְצַּבְק sive יִּתְפַסֶא cf 6 || זז תַּב ;dl (dittogr) | 12 ** add לא |

 םיוגה 6ספְוַא 6'צ הוהי רמא cf 13 4 (קrקפ ךַחָלׁש דֹובָּכ ץֶרָא [tזsק post לבב זו)]

 דף sof pr יִנִע | 15 * 1 6 6 ול || * 1 ןַכָשְו (6 בכשו) קזקפ 155 יתנכשו |
usque ad fin vs bey | Cpךאלמ יהוה!3,2ק | 4 375 add, nam שבלהו contin 

imper וגו וריסה | ' 0 6 6 ותא 0 ּושְּבְלַהְו | 5 * 66 6 | ל 16 6 ּומיִשְו" | >* 
vb ut DIY exc | דַמֲע et cמס{g דמע הוהי ךאלמו c init vs 6. 
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 392 הירכז 4,13—3,7

 יְתְרַמְׁשִמ-תֶא םָאְו ףלַּת יֵכְְדְּיטֲא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא-הָּכז :רָמאַל
 ל יּתְתְנְו יָרְצֲח"תֶא רֶמָשּת םְֶו יִתיִּבדתֶא ןיִדְּת הָּתַא-םַנְו רמָשְת
 הָּתַא לודְגַה ןהכה וֵעְׁשֹוהְי אָּנ-עַמְׁש* :הָלֲאָה םיִדַמֹעָה ןיִּב םיִכְלְהַמ
 יִדָבַעְדתֶא איָבַמ יִנְנַהְדיִּכ הָמָה תפֹומ יִשְנַאדיִּכ יגל םיִבְׁשיַה ךיִעַרְו

 הָעְבש תַחֶ ןָבָאדלע עָשּוהְי ינפל לתַתָנ רש ןְבָאָה הגה יכל :חַמָ
 -ץֶרָאָה ןָועהתֶא יִּתְׁשִמּו תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ הָמְתִּפ חָּתְפְמ יִנְנה םִיָניֵע
 שיא ּואְרְקִת תּואְבְצ הָוהְי םאָנ אּוּהַה םּיְּבּ ם ::דָחֶא םּוְיָּב איָהַה
 :הָנָאְּת תַחַּתלֶאְו פג תַחַּת-לֲא ּוהעְרְלֶא

 :ֹותָנְׁשִמ רועְידרָשַא ׁשיִאַּכ יִנֹריעיו יִּב רבדה ְּךֵאָלּמַה בֶׁשַוי 4
 הל בָהֶז תַרּונְמ הָנַהְויִתיִאָר ירמאיִו הָאֹר הָּתַא הָמ יֵלֲא רָמאיו*
 תֹוִקְצּוִמ ּהָעְבָשְו 'העֶבְׁש היל יִהיֵתְרַנ הָעְבְשְו השאר לַע יהל
 יהָלגַה ןיִמיִמ דָחֶא ָהיֶלע םיִתיַז םִיָנשּוג :*הָשאר" לע רֶׁשֲא תורנל
 הַמ רַמאָל יִּב רבה ךאלַמַהְ לֶא ראו ןעַאְוּו :הלאמשלע דָחֶאְ
 -הָמ ָּתְעַדָי אולה יִלֶא רמו יִּב רַבַּה ְּךָאְלַמַה ןעי5 :ינדא הָלֶא
 הוהי-רַבְד הָזי רפאל יֵלֲא רָמאּיַו ןעיו< :ינדַא אל רַמֹאָו הלא הָּמַה
 הָוהְי רַמָא יִחּורְּבםַא יִּכ ַחֹכְב אָלְו יהב אל רָמאל לָבָּבְְזדלֶא
 -תֶא איִצֹוהְו רושימל לֵב נפל לרגַהי-רַה הָּתַאי-יִמז :תֹואָבְצ
 פ | :ּהָל ןֶחיְוִח תּואשִּת 'הָשארה ןְבֲאָה

 ויָדַיו הָצַה תיבה ּורְסִי לָבָּבְרז יַד :רמאָל יִלֶא הָנהְיִדרַבְד יִהינ*
 םויל + זָב יִמ יב :םכילא יִנְתְלְש תוָאָבְצ הָוהְידיִּכ תַעַדיְו הָנעַצַבְּת
 הָלֶאהַעְבְש לֵבְּבְרְז דִי ליִרְּבַה ןְבֲאָה-תֶא ּואְרְו ּוחְמְׂשְו תונָטק
 ינׁש-הַמ ויָלֲא רַמאָו ןעַאְוי ץֶרֲאָה"לְבְּב םיִטְטּוׁשִמ הָּמֵה הָוהְי יניֵע
 רַמאְו תינְׁש ןעַאְוי< :ּהָלואמָשדלַעְו הָרונִמַה ןימי-לע הָלֲאָה םיִתיִּזַה
 בֶהְנַה תּוְרֶתְנצ יִנָש דיַּב רָשַא םיִּתיִּזַה יִלְּבַש יּתָשדהַמ ויָלֶא
 -הַמ תְעַָי אֹולֲה רמאל ילֶא רמאיוי בָהְּזַה םַהיֵלעַמ םיִקיִרְמַה

(ex ult conson praeced vb ortum) || v 0 nonnלו םיִכְלֲהַמ | 8 61 יכ  

 add hab || Cp 4, 2 *16 0 Vrs רַמאָו | 1c* 6 הָלָנְו | < 1 6 6 תֹרַנ|
 6 4 6 6 | *1 ₪ ָהיֶלָע | 3 "* 1 ּהָנִמִמ 4 וז | 6 6:98 הוהי רבד הז
 usque ad דיב לבברז v JO interrump contextum; nam vb מ הלא העבש

 in זס continuant vb רמאל ילא רמאיו ו 6 | 7 = 1 ₪ רָהָה ָּתַא; קזק
 רֶהֶה"תֶא יִּתְמַׂשְו | * 1 ׁשאֹרָה ₪ + תּואָשְּתַה | 9 1 םָּתְעַדיִו  םכילא; תסתמ

gb add habent (ga. ro Jahve loqu) || ro frt crrp || v 12 prb add (v 13 

contin v Ir). 



447 SACHARIA 393 

 -לַע םיִדָמְעָה רָהְצִיַה-יִנְב ינָש הָלֲא רַמאיַניצ נא אָל רַמאָו הָלֶא

 פ = :ץֶרְָיּכ ןח
A 5יִלָא רָמאָּיַוי :הָפָע הָלְנְמ הָּנַהְו הָאְרֶאְו יֵניֵ אׂשְֲ  

 הָּמַאְּב םיִרָשָע ּהָּכְרָא הָפְע הָלְגִמ האר ינֲא רַמאָו הָאר הָּתַא הָמ
 -לָכ יִנָּפד לע תאצֹויַה הלאה תאָז יִלֶא רֶמאיוג :הָמַאָּב רֶׂשֲ בחרו
 יִהּוְמְּכ הֶּגִמ 'עָּבָשַנַה :לְָ הֶקנ יִהּוְמְכ הּזִמ בַגַגַהדלְכ יִּכ ץֶרֶאָה
 -לָאו בּננַה תִיּב-לָא ּהָאְבּו תֹואָבְצ הָוהְי םִאְנ ָהיִּתאַצוְה< :הָּקִנ

 ויצעתֶאְו תלכו ותיב וְְּב ּהָנלְו רקשל יֵמְׁשּב עשה תי
 ס  :וינְבאתֶאְו

 הַמ הֵאְרּו יֶניִע אָנ אָש יֵלֲא רָמאֹּיַו יִּב רֵבֹּדַה ָךַאְלַמַה אצי
 יתאַצויַה הָפיִאָה תאָז רַמֲאיו איָה-הַמ רמו :תאְּזַה תאַצֹויַה
 תאזְו תאָשְנ תֶרְפֹע רֵּכַּכ הָּגַהְוז :ץֶרֲאָה" לכ 'םניע תאְז רמי
 ךלשיו הָעָשְרֶה תאְז רמו :הָפיִאָה ָּךותְּב תַבְׁשי תַחַא הָׁשֲא

 ס הפלא תֶרַפּועָה ןֵבֲא-תֶא ליו הָפיִאָה ּךֹוָתלֲא ּהָתֹא
 םֶהיֵפְנכְּב ּוָרְו תּואְצוי םיִשְכ םִיַּתַׁש הֵּגַהְו אָרֲאְו יניע אָׂשֲא
 ןיִבּו ץֶרֶאָה ןיִּב הָפיִאָהְִתֶא הָנָשּתַו הָדיִסֲחַה יִפְנַכַּכ םִיַפָנְכ הָּנַהָלְו
 תֹוָכָלֹומ הָמַה הָנֲא יִּב רַבֹּדַה אלמה לֶא רַמאָוי* ם :םִָמָׁשַה
 ןכּוהְו רעָנְׁש ץֶראְּב תב הָל-תוְנְבְל יִלַא רָמִאָיַוי :הָפיִאָהתֶא

 פ | הָתְנְבֶמִדלַע םָׁש 'הָחיִגֲהְו
 ןיִּבמ תואָצְי תֹובָּכְרַמ עּבְרַא הָּגַהְו הָאְֶאְו יניע אָשֶאְו בֵׁשָאְוי 6

 םיִסּוס הָנשאְרֶה הָבָּכְרַמַּבי :תֶשְחְנ יֵרָה םיִרָהָהְו םיִרָהָה יש
 תיִשְלָשַה הָבָּכְרַמבּוג :םיִרֹתְׁש םיִסּוס תיִנְׁשַה הָבָּכְרַמַבּו םיָמְדֲא

 ןֵעֲאָו+ :םיצִמַא םיִּדְרְּב םיִסּוס תיִעְבְרֶה ּהָבָּכְרּמבּו .םיִגָבל םיִסּוס <
 רָמאּיַ אלַמַה ןעיו5 :ינדַא הָלֶאדהַמ יִּב רבה אלמלא רַמאָו .

 -לָּ ןורַא-לע בָצִיְתַהְמ תואצוו םִיַמְׁשַה תוחּור עַּברַא הָלא ילא

 םיִנבְלַ ן ןופְּ ץֶרֲאלֶא םיִאְצְי םיִרֹחְׁשַה םיִסּופַה יּהָב"רֶׁשֲא' :ץֶרָאָה
 'םיִצָמַאָהְוז :ןָמיֵּתַה ץֶרָא-לֶא ּוֵאִצַי םיִִרְּבַהְו 'םָהיֵרֲחָא-לֶא ו
 Cp 5, 3 ** 1 bis הָּמַכ הָו 6173 | * ות רֶקִָּׁל יִמָשְּב ₪ 4 | 5 קזל הָפיֵאָה |

frtadd65וא66 60זשצ) | 7 1 6 6 הָּגַהְו | זז  (A6 םֶנַע  Plc6 ** 104 |  
 ;?dittogr) 6 ןכָהְו | *16 6 ָהְחיִגַהְו | |(Cp 6, 3 484 )ex + 7 ֹnsert 5 ! עַּבְרַאל

cf vb praeced (Q)א || 6 == 54 add (vs 5 de ,תובכרמה vs 6 66 D'Dהסו 
loquitur) | ° ft | םֶדקַה ץֶרֶא | 7 * 1 םיִמָדַאָה (םיצמאה colorem non 

signific). 



 894 הירכז 6

 ץֶרֲאְב ָכָלַהְתַה ּוָכָל מאיו ץֶרָאְּב ְךַלַהְתַהְל תֶכָלָל ּוׁשָקביְו 'ּואָצָי
 םיִאְצויַה האָר רָמאל יִלֶא רבו יתא קעיו* :ץֶראְּב ב הָנְבֶלַהְתִַ
 פ  :ןֹופְצ ץֶרָאְּב "יָחּורתֶא 'ּוחיִנַה ןופצ ץֶראדלא

 תֶאמ יל הגה תַאַמ וקליפ :רָמאל ילא הָוהְוירכְ יהי
 הָיִשאְי 'תיִּב ָתאָבּו" "אּוהַה םויַּב הָּתַא ָתאָבּו הָיְעַדְי תֶאַמּו הָיְבוט

 'תֹוָרְטע תיִשָעְו בָהֶזו"ִסִכ תָחקלויי :לָבְּבִמ ּואָּב"רִׁשִא הינפְצְב
 'רילא ּתְרַמְאְו < :ילודָנַה ןהפה קֶדָצוהְיְּב עָשּוהְי ׁשֹאָרְּב ּתְמשְו
 ויָּתְחַּתַמּו ומָש חמצ ׁשיִא-הַּנַה רָמאַל תואְבַצ הָוהְי רָמָא הָּכ רמאל
 -אּוֲהְו הָוהְי לָכיִהדתֶא הָנְבִי אּוהְוי :'הוהי לכיַה-תֶא הָנְבּו חָמצִי
 םולְׁש תצעו יואסכ-לע ןהב יהָיָהְו ואְסְּבְדלַע לָשְמ בשיו דוה אָשִי
 העלו היבול 'םֶלַחְל הָיָה יתֹרַטְעֲהְויצ :םֶהיִנָש ןיִּב הָיִהִּת
 לָכיִהְּב י ונָבּו ואביו םיקוחרו5 :הָהי לָכיִהְּ ןורפזל הָיְגַּפְצְְְּ חל
 עֹומְׁש-םַא הָיָה 'םֶכיִלַא יִנָחְלְש תוָאְבְצ הָוהיִדיִּכ םָּתְעַדיִוי הוהְי
 ס :ימְכיֵהְלַא הָוהְי לוקְּב ןועמְשִּת

 "היִרְכְזדלֶא הֶנהיְרבְד היָהיְךֶלַמַה שָויִרָדְל עברַא תַנְשַּב יִהְיַוי 7
 "םַגְרְו רַצֶאְרַש ילֶאתיב לשירו :ולסֶכְּב יִעָשְּתַה שחל הַעְּבְרַאְּב
 רֶׁשֲא םיִנֵהְּכַה-לֶא רמאל :הוהְי יִנָּפְתֶא תולַחְ וישא למ
 יִשָמִחַה שֶרָחַּב הָּכָבָאָה רמאל םיִאיִבָּנַה-לֲאְו תואְבְצ הָוהְיתיִבל

 תוָאְבְצ הָוהְידרַבְד יִהְיוי ס ּםיִנָש הָּמִּכ הֶז יִתיִשָע רֶׁשֲאַּכ רֹוָנִה
 םֶּתְמַציִּכ רמאל םִיִנַהְכַהְלֶאְו ץֶרָאָה םַעדִלָּכְדְלֶא רֹמָאפ :רמאל לא
 יִכ6 :יִנָא יִנָּתְמִצ םוצֲה הָגָש םיעְבש הֶזְו יֵעיִבְׁשבּו יִשיִמַחּב דֹוֿפָסְו
 אולה :םיתשה םֶּתַאְו םיִלְכֲאָה םֶּתַא אֹוָלֲה ּוּתְׁשִת יֵכְו לְכאָת

 - angelus nterל ₪ ו בֶרָעַמַה ץֶרָאדלֶא | 8 * 6 ּוחיִנַהְו | * 1 הוהי ַחּור, 7
pres loquitur, lector aliquis * esse abbrev הוהי oblitus est || ro ** add || 

  ditto | 1תאמ גמזe היבוט 6: היעדי ₪ הלוגה (תיב  cfל 1 תֶאַמּו
 - v 14 || * add, proph unam coronam, quam Serub acciהיהת  cfתֶרָטַע

piat, facere jussus est | 12 * 1 םֶהיִלָא cf v ro || ° ₪ add || 13 * prb ins 

 תֶרָטַעָהְו | °  cf fin vs 133 | 14וניִמיִמ  fn vs | * 1 6 6עשוהי 6( םהינש ןיב

 ד0% טחסןו(טסטסוצ (00ד6ע) | © 1 הָיָשאיִלּו  cf ro et 6הִיְהִּת | ל 1 6 8 יִדְלָחְל 6 =
cf 0 (prb v 14 add) || 15 = add cf v ז2 םהילא תרמאו | °° prb add et 
fin vs 15b exc | Cp 7, 1 *° add cf הרכז" לא et ילא v4; 6,9; 8,18; vb 

 רצארש (8 ש);  conjg 6לאזתיב  contin init vs | * add | 2 prb"נו העבראב =

 ורַצָאְרְׂשְלַאל | ל 1 םֶנְרְִתֶא (גטז םישנא  signif unum nomen; numרצארשלאתיב

pro וישנאו) | 5 1 הו + 3. 



7,8—-8,12 SACHARIA 395 

 תווָיְהְּב םיִנשאָרֶה םיִאיִבְּנַה רִיְּב הָוהְי אָרְק רֶׁשֲא םיִרָבְּדַהדתֶא
 :בשי הָלַפְׁשַהְו בֶנּנַהְו היִתְביִבְ ָהיִרָעְ הֶוְלְשּו תֶבְשי לורי

 תֹואָבְצ הי הי רָמָא הב :רמאל היא הָוהְיְרַבְּ יהיו ס

 בשה" לא ויַחא שיא תַעְרו יקשעת" לא ינעְ ר םוָתיְ .הָבָמְלַאְוי

 ּויִבָכַה םֶהיִנוְו תר ףַתְכ ּנְת ביִשקהְל נאמני םֶכְבְבְלּ
 םיִרְבְּרַה"תֶאְו הָרּותַה-תֶא ַעּומָשִמ ריִמָש ּומָש םֶּבִלְוי> :עומְׁשִמ
 ףצק יהיו םיִנשאָרֶה םיִאיִבְּנַה דָיְּב וחּורְּב תֹואָבְצ הָוהְי חלָׁש רֶׁשֲא
 ּוארקי ןּכ יעמש אָלְ אָרָקירְׁשא יהיו :תּואְבַצ הָוהְי תַאַמ לוד
 יאק רֶׁשֲא םִיּוּנַה- לג לע םָּרעֶסֲאְו :תּואְבצ הָוהְי רַמָא עֶמְׁשֶא אלו

 מא הכי rs תֹואָבִ הוהָיירבְד יָהמי 8 ּפ " המשל
 :ּהָל יתאָגְק הָלּודְ הָמֲחְו הלודנ הֶאְנְק .ןקצל יִתאגק תֹואָבְצ הוהְי

 הקנו לי תב יִּתְנַכָשְו ןויִצדלֶא יִּתְבָש הוהְי רַמָאהַּכפ ם
 רַמֲא הָּפ+ פ :שֶדְקַה רַה תֹואָבִצ הָוהְידרַהְו תָמָאָה ריע לורי
 וָּתְנַעָשִמ שיִאְו םֶלָשּוְִי תבחר תונקזו םִיִנָקְז ובָשי רע תֹואָבְצ הָוהְי
 םיִקחׂשִמ תֹודְליִו םיִדָי ּואְלַמְי ריִעָה תֹוָבֹחְרּופ :םיִמָי בֶרַמ ודב
 תיִרֲאְׁש יִניִעְּב אלפי יִּכ תֹואָבצ הָוהְי רַמֲא הָכ5 ם :היִתְבְִרּ
 ס :תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ אלפי ל יניֵעְּב-םנ 'םֶהָה םיִמָיַּבי הָּזַה םעָה
 ץֶרֶאַמּו חַרַזִמ ץֶרֶאַמ יִמעְתֶא עישומ יִנְנַה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הבז
 םַעְל יִלדּויָהְו םלָשּורִי ךותַּב ּונְכָשְו םֶתִא יִתאַבַהְו :ישָמָשַה אֹובְמי
 הָוהְי רמָא-הכפ פ ::הָקָדצַבּו תַמָאּב םיהלאל םֶהָל הָיְהֶא יִנָאְ
 הלאה םיִרְבְּדַה תֶא הָלֲאָה םיִמַָּב םיִעָמָשַה םֶכיִרִ הנחת תֹואָבְצ

 :יתֹונְּבָהְל לכיהה תוָאְבִצ הָנהְיתיִּב דַסי םויְּב רֶׁשֲאי םיִאיֵבָּנַה יִפָמ
 . הָּנָניִא הָמָהְּבַה רכְשּו היִהְנ אל: םָרָאָה רכש יםָהָה םיִמָיַה יָנָּפְל יפו
 :ּוהָעְרְּב שיא םֶדָאָה לָּבתֶא 'חלָשאו רַצַהְִמ םולש- ןיא אבלו אָצויִלְ

 הָוהְי םֶאְנ וה םֶעָה תיִראְשל יִנָא םיִנשאָרֶה םיִמְכ אֶל העי
 -תֶא ןֶּתִּת ץֶרָאְהְו ּהָיְרּפ ןַתִת ןַפָגַה 'םולשה עַרֶזיִּכ < :תֹוָאָבְצ
 -תֶא הָּזַה םַעָה תיִרֲאְׁשתֶא יִּתְלַחְנהְ םלמ ּנְּתִי םיִמָשַהְו הלובי

et vs gb, quiהירכז לא  al v 8, al 8. ga add hab cf71 6 ָלָא = הל לא |  
 contin 7 || 14 | םרעסאְו | Cp 8, 6 ** num add ex 10? || 7 ** prb שמשה )<6(
 trsp post חרזמ et 1 זאובמ 'אָמּג | g = prb add cf הלאה םימיב < םויב;

 63 Dh | זס * prps הָלֵאָה | | 1 תלשאְו | םּולָש הָעְרְוָא יִּכצ + 6.



 396 הירכז 9,5—8,13

 תיַבּו הָדּוהְי תיִּב םיוגַּב הָלְלְק םֶּתיִיָה ֵׁשֲאַּכ הָיָהְו יי :הָלָא"לַּכ
 :םֶכיֵרְי הָנְקוֲחַּת ּואָריִּת-לַא הָכְרְּב םָתיִיָהְו םֶכְתֶא עישוא ןּכ :לאְרֶשי

 ףיִצקהְּ םָכְל עֶרָהְל יִּתְמַמְז רֶׁשֲאַּכ תֹואָבְצ הָזהְי ַמָא הָכ יִּכ:+ ם
 יִּתְמַמְז יִּתְבִׁש ןּכי יֵּתַמֲחְנ אל תואָבִצ הָוהְי רַמָא יתא םֶכיִתְבַא
 :אָיִתַלַ הָדּוהְי תיִּבתֶאְ םֶלָשּורידתֶא | ביטול הָלֵאָה םיִמיַּב

 רַמָא- הכי a לא תֹואָבִצ הָוהְיְדרבְּב יָה 1 :הוהי םֶאְנ
 םוצְו יֵעיִבְׁשַה םוצו ׁׂשיִמֲחַה םוָצְו יֵעיִבְרָה םוצ תואְבְצ הָוהי
 םיִבֹוט םיִדעְמְלְו החְמְׂשְלּו ןוששל הֶדּוהְי - תיבל הָיִהְי ייֵׂשעֶה
 רֶׁשֲא דַע תֹואָבְצ הֹוהְי רַמָא הכי ם ּובָהֲא םֹולְׁשַהו תֶמֲאָהְו
 תֲא-לָא תַחַא יבָשוי לה :תוָּבר םיִרָע יֵבְׁשְיְו םיִמִע ּואְבָי
 תֹוָאָבצ הָוהְיתֶא שקבלו הָוהְי יֵנּפדתֶא תולחל ְולָה הָכלנ רמאל
 הָוהְידתֶא שקבל םיִמּוצֲע םִיֹוגְו םִיִּבַר םיִמַע ּואָבּוצ :יִנֲא-םג הָכְלֵא
 הָוהְי לַמָאְדהְּכי פ :הָוהְי יִנָּפתֶא תולַחְלּ םֶלָשּוריִּב תוָאְבִצ

 תוְנשֶל לָּכִמ םיִשָנַא הָרָשַע קיזחי רֶׁשֲא הֶּמַהַה םיִמָּב ואב
 ּונָעָמְש יִּכ םָכָמִע הָכָלַנ רמאל יִדּוהְי שיא ףֶנְכַּב ּוקיִזֶחַהְו םֶיוגַה
 פ | !םֶכָּמַע םיִהְלֶא

 הָוהְידרַבְד אָשַמי 9

 ותְחְנִמ קֶשָמַדְו ךְרדח ץֶרָאּב
 הָבילָּבְנּת תַמֲח"םנְו :ילֶאָרְׂשִי יבש לָכְו 'םֶדֶא ןיע" הָוהל יִּ
 :דאָמ הָמְכָח יִּכ ןודיְו רצ
 רַפְעכ ְָכײרְּבִצִתַו ּהָל רּוָצְמ רצ ןֶבּתו

 :תוצּוח טיִטְּכ ץּוָרָחְו
 הָליֵח םִיב הָּכִהְו הָנׁשְרֹ יָנֹדֲא הנה

 לֵכֲאָּת ׁשֶאְּב איָהְו
 דאָמ ליִחְתְו הָּזעְו אָריִתְו ןלְקְׁשַא אָרּת

 הָנעַמ ךֶלֶמ דֵבֲאְו ּהׂמְּבִמ ׁשיִבֹוה"יִּכ ןוָרְקֲעְו
 13 75 frt add || 16 dl (ex 7,9) || 17 prb dl cf6 | Cpg,r* ins הוהי |

 = 1 קזמ םֶרָא יִרָע | = ג44 cf( 2 ּהָּב) | 21 6 6 ּומְכַח | 5 | ּהָחַטְבִמ
Aridog).ד  cf 6% (Ard 



SACHARIA 89796-ז7  

 רוְָׁשאְב ךוְמִמ בשֶיְו* :בשת אל ןיִלְקֶשאְו
 :םיִּתְׁשְלּפ וג יִּתְרְכַהְ
 ויַנְׁש ןיּבַמ ויִצְקָשְו ויֿפִמ ויָמָד יִתרְסַהְוז

 הָדּוהיִּב לכ } הָיָהְו ּוניהלאל אּוָהְיִּנ רֶאָשְנְו

 :יִסּוביִכ ןוְרְקָעְו
 -יכ שנ דע םָהיֵלֲע רָבעַיאַּלְו בָׁשִמּו רבעמ הָבְטִמ יִתיִבָל יִתיּנָחְ
 פ | :יָביֵעְּב יִתיִאְר הָתַע

 םִלָׁשּוְרְי תב יִעיִרָה ןויצדתּב דאמ ייפ
 אּוָה עָשונְו קיִּדִצ ּךְל אובָי ךּכְלַמ הנה
 :תוְנתַאדֶּב הוטלו רומח" לע בכר יִנֲע

 םַלׁשֹוָריִמ סּוסְו םִיְֹפֲאמ בֶכָריּתַרְכַהְוי
 םיֹונל םלָש רָּכַדְו הָמֲחְלַמ תֶׁשָק הָתְרְכנְו
 :ץֶרָאיַפְפַא-דע רֶהָּבִמּו םי"דע םִיִמ ֹולְׁשָמּו

 :וְּב םִיַמ ןיַא: רֹוּבִמ ףיריסא יִּתְחַלִש  ךַתיִרְּב םֶנָּוְּתָא-סניי
 :ָּךְל ביֵׁשֲאהָנְׁשִמ דיִגַמ םויַהםַ הָנקִּתַה יִריִסַא ןֹורְצְבְל ּובּושי
 םיִרְפֶא יִתאַלְמ תשְק  הָדּוהְי יל יּתְכְרְדְיִּכ

 :רוּבִּג בֶרָחּכ ּךיֶּתְמַשְו ןי ידונּב-לע ףויצ יב יִּתְררּועָ
 וצח קָרְּבכ אָצָיְו הֶאְרִי ם םָהיִלע הָוהיו

 ספ ןָמיִּת תוָרְעְסְּ ה עָקְת רַפושַּב הָוהְי ינדאו

 ס :חבְזַמ תב :קרזַמכ ראלמו ןוודומכ מָה ִתְׁשְו

 רגב יי 'ומע ןאָכ יאוָהה םַּי םֵהיהלֲא הָוהְי ישי
 :ותָמְרַא-לע 'תֹוסְסּונְתִמ רז

 :"תיִלָתָּב "בוני ׁשֹוְריִתְו "םירּוחב ןְנֶּד 'ויפַי-המּו יובּוט"המ יכל

 7 !ףֶלֶאְּכ | 8 1 5+ הָבְצַמ (ץ 8? gloss ad 10( | 916 6 עישומו | זס 1 < 6 תיִרְכַהְ
fjuépag rapol-6 1200 צדו ןגו66  add cf mtr || r2b frt crrp;רָּבִדְו | זז **  cf 

 א06(60 טסט = ףירוגמ Dt NDR, sed cf2. pers pl 12a et2. pers fem פוש

fr: add cf mtr | * 68 JJ cf AZ, sed prbקזקצ 1286 ]וי ל ּובָשְו | 13 *  
 ךינב 91 cf םהילע v 14 | 4 ינדא 61 cf mtr || 15 * ₪ add || * 1 prb לכו
 )6 katavaAidgovgwy = לכי cf Gn 41,30; Jes 32,10; 6 ןוטלשי | = pro ינבא

crrp, 6AQ+#MSS 16 06 abriv cf 8*עלק || %  ‘JQ, sed inc quid 1 pro 
et leg JN33,הָעְרִי  dl? | 16 => add cf mtr | crrp; nonn insםֶמָד | <  = Hier 

 sed 1 prb םערי ןאצַּכ | << 300, 560 | יִנָבַאָּכ | 7 * 1 ּהָבּוט | "1 הפי | * קזמ

 add | 41 frt הב ובני |



 898 הירכז 1-2

 םיִזיִזַח הָשע הָוהְי יׁשֹוקְלַמ תעְּבי רֶטָמ הָנהְיִמ ולאשי 0
 :הֶרָשַּ בָשע ׁשיִאל םֵהְל ןָּתַי םָׁשג-רַטַמּו
 רֶקַׁש ּוזֲח םיִמָסקַהְ ןוְמדּורְּבִּד םיִפְרְתַה יִּכ*

 ןומחני לָבָה ּורָּבדי אושה : תומלחו

 פ = :הָער ןַא ונע ןאצדמְ ּעְסָג ןכדלע
 דוקְפֶא םיִדּוּתַעָה-לַעְו יִּפַא הָרָח םיַעֹרָה-לַעצ
 םֶתוא םָשְו 'הָדּוהְי תיָּבדתֶא" ּורְדָעְתֶא יתֹוֲאָבְצ הוהְי דפי

 ו יהֲמֲחְלִמַּב ודוה סּוסָּב]

 הָמָחְלִמ תָשק ּונָּמִמ דַָתָי ּונָּמַמ הָּנפ ּונָּמִמּ
 שנונילָכ אָצָי ּונָמִמ
 הָמָחְלַּמַּב תֹוצוח 'טיִטְּב םיסוב יםיִרְבְנְכ ּויָהְו5 :וָּנְחַ

 :םיסּוס יִבְכְר ּושיִבהְו .םָמַע הָוהְי יכ ּומֲחְלִנו
 עיִשוא ףסוי תיִּב"תֶאְו הָלּוהְי תִָּבתֶייִּתְרּבְְ

 םיִּתְחַנְ"אְל רָשאּכ ּויָהְו םיִּתְמַחְר יִּכ 'םיִתּובְשּוהְ
 :'םֶנָעַאְו םָחיִהְלֶא הָוהְי נא כי

 ןיוקומָּכ םָּבִל חַמָשְו םִיַרפָא רוּבְנְ ּויָהְוז
 :הָוהיִּב בל לגו ּוחַמְׂשְו ּואְרַי םֶהיֵנְבּו

 ּוְבָר ֹוָמָכ ּוָבָרְו 'םיִתיִדְפ יִכי םָצְּבִקאו םֶהָל הָקְרְׁשֲא*
 ּובָׁשְוםָהיֵנְב"תֶא ּיחְו יִנְְּזיםיקַחְרְמבּוי םימעָּב 'םַעְְזאְר
 םצְּבִקַא רּושַאְמּו םִיַרְצַמ ץֶרֲאַמ םיִתֹּובְׁשֲהַו יי

 :םֶהָל אֵצַמְי אלו םָאיִבַא ןּונְבְלּו דל ץֶרָא-לָא
 רֹוָאְ תולּוצָמ ל ושיבהו "םיִלַּב םיַב הָּכִהְו 'הרצ םִיַּבי ירַבָעְוי

 :רּוָסִי םִיַרצַמ טָבְׁשְו רּושַא מג ררּוהְו
 סם  :הָוהְי םָאָנ "ףכְלַהְת וָמָשְבּו הָוהיַּב םיִּתְרַּבְנְויי
 :ךיזראּב שא | לכאתו ךיִתְלּד ובל חַתְּפי 1
 יּודָּרְׁש םֶרידַא רֶׁשֲא זר לפְניִּכ שרב ללה"

Cpro,r™ prb add cf mtr j|2b add )1 6 6 13Y' pro iJ) | 3 * add | 

b-b add || > add || 4 ודחי conjg 6 5, et dl ויהו (vel1? |ויה) | 5 *1 גב | "ו טיִטּכ 
 ||  nonn add hab'ֶאְו | = ל  add || 8 = add || 9 *1םיִתּוביִשַהְו 6( + נס || ל-ל !* 6

 | ּורְבַעְו || ל 1 םִיַרְצָמדםִיְב  || ro° frt add cf mtr | rr * 1 6 6גיִחְו 6 6 51

 םילג םיב הכהו  add (interpolator legit NS, cujus nominis glossa estזמ ==

] [ex הליח םיב הכהו 9,4 סזו9]) || 12 ** קזמ 300, cf םיתרבגו et ;הוהיב קrצק 

Cpr, 2% prb addהוהי םאנ ₪ 5 | *16 6 ּולְלָהְתִ |  sed cfםֶתְרְבְגּו  
 cf ודדש םירדא רשא 60 צ 4.



11,3—17 SACHARIA 899 

 :'רוצְּבַה רע דָרָי יִכ ןׁשְב ינֹלֲא ּוליֵליֵ
 םּתְרּוַא הָרְּׁש יִּכ םיִעֹרָה תֶלְלַי לוק
 ס  :ןֵדריַה ןואְּג רָּדָש יִּכ םיִריִפְּכ תָנֲאׁש לוק

 ןגְרהְי ןהינק רֶׁשֲאפ :הָגרַהַה ןאצדתֶא הֵעְר יֵהֹלֲא הָוהְי רַמָא הָכי
 לוָמֲחָי אָל םהיִעְרְו 'רשעאנ הָוהְי דּוְרְּב מאי ןֶהיִרְכְמּו ּומַׁשֲאָ אָלְו
 יִכֹנֲא הֵּנַהְו הָוהְידםִאְנ ץֶרֶאָה יבשידלע דוע לֹוָמֲחֶא אָל יפ6 :ןהילע
 ץֶרָאָה-תֶא ּותְּתְכְו ופלמ דָיְבּו והֲעְר"דיְּב שיא םֶדָאָהתֶא איִצְמִמ
 -חָּקֶאְו ןאָצַה ַײנע ןכְל הָגְרַה ןאָצְתֶא הָעְרֶאְו :םֶדיִמ ליטא אָלְו
 הָעְרֶאְו םיִלְבֲח יִתאֵרָק ֶּחאְּו םענ יִתאָרָק ראל תולקמ ינש יל
 יִשָפַנ רצקתנו דָחֶא חַרֶיְּב םיִעֹרָה תֶשְלֶש-תֶא דָחְכַאְו* :ןאַָּהתֶא
 תּומת הָתַּמַה םֶכְתַא הָעְרֶא אל ראָופ :יִב יהָלֲחְּב םֵׁשְפַניםַגְו םֶהָּב
 :ּהָתּועְר רָשְּב-תֶא הָשֶא הנְלֿכאּת תוָאְשגַהְ דַתְּכִּת תֶדָחְכִּנַהְו

 יִּתַרַּכ רֶׁשֲא יֵתיִרְּב"תֶא ריִפֲהְ ותא עְַּנָאְו םעֹניתֶא יִלְקַמְתֶא חַקָאְו וס

 םיִרְמָשַה ןאצה יע ןכ' ועו אּוָהַה יב רַָתו יי :םיִמַעָה"לּבתֶא
 ּובָה םֶיִגיעְּב בוָטיםִא םֶהִיִלַא רָמאָו יי :אּוה הָוהְירַבְד יִכ יתא
 הָוהְי רָמאיַו 3 :ףָסָּכ םישלש יִרְכָשתֶא ּולְקְשיַו ּולָדֲחו אָלַאְו יִרָכְׂש
 ּהָחְקֶאְו םהילעמ "יִּתְרְקי רֶׁשֲא רקיה רֶדֶא ירצתַהלֲא ' והָכיִלְׁשַה רלא
 יִלְקִמתֶא עּדְגָאְר א ;ירַצויַהְלֶא הָוהְי תיּב ותא ךיִלשאו ףָסָּכַה םישלש
 פ :לֶאְרֶשְי ןיבּו הָדּוהְי ןיִּב הוחֲאָהיתֶא רָפָהְ םיִלְבֲחַה תֶא יִנָשַה
 יִכנָאדהָּגַה יָּבו6 :ילְָא הער ֵלָּ ל חק דוע לא הָוהְי רָמאיַו 5
 תֶרָּבְשִּנַהְו שקבידאל רעה לקפי"אל יתודְסְכגַה ץֶרָאְּב הער םיִקַמ
 ס :קֵרפְי ןָהיֵסְרַפּולַכאי הָאירְּבַה רָשְבּו לפלַכ אל 'הָבָצִנַה אָּפִרִי אל

 ןאצה יבְוְע .ילילאָה יער יוהי
 וָגיִמְי ןיעדלעְ \ ועורזדלע בֶרָח
 5 :יהָהְכת הָקָּכ ונימְי ןיעְו שָביִת שוָבָי עז

 |  cf 15זז 1 יִלָא  edריִצ-, א רוצ-- || 3 קזק םָתיֵעְרַמ | 4 6 תּואְבִצ 0 * 2
 | ןהירכמ qטגזe 1 ןהיער  cf*1ּורְמאִי 6 6 |? ס רֶׁשֲעַ א רֶׁשֲעַאְו | = 1 ּולָמְחִי 5
vs 6 קזפ add || 6 *1 והער cf וּבְלַמ | 7 = crrp, 1 prb 6 6 יינָעָנְכְל cf Jes 
23,8; Prv 31,24 || 8 crrp: al v 8a post 7a trsp, al v 8a add hab, al post 4 

nonn verba exc conjic, cf םהב quod ex verbis praeced intelligi non potest| 

8*1lft הָלעּג cf Jer 14,19; prps הָלֲעְּב | זז **1 יּיְנָעַנְכ 6) 7 6 6 | 13 1 

(bis) 6 36 ר¥INQ cf Mth 27,355 | [ל קזפ 1 תְרְקְי | 141 6 6% (6 םֶלָשּורָי 
  cf 2תַחדָּנַה  veהָרָּדֲעַּנַה  1 ft;קז crל קזמ |  etcתרבשנה  cfתָדָחְכָנַה ]* 16

34,4 || © frt 2? הָלְחַּנַה | 7% יִליִוָאָה cfv 15 | ל cf ad 137—9. 



goo הירכז 12,1—11 

 ץֶרֶא דַפיִו םִיַמְׁש הטנ היהְי-סֲאְנ לָאָרְׂשִי-לע הָוהיִרַבְד אָשַמי ל
 :ֹּבְרְקְּב םָדָאַחּוְר רציו
 - ףס םֶלָשּורִיתֶא םָש יִכֹנֲא הָּגַהי
 :םֶלָשּורִילַע רֹוצמַב הָיְהְי :הדּוהידלע םֶגְיי ביִבָס םיִמַעְה לְכָל
 הָסַמעַמ ןֵבֲא םלָשּורְיתֶא םיִׂשָא אּוהַה-םויַב הָיָהְופ
 :ץֶרֲאָה וג לָּכ ךיִלעּופְסֲאְו -ּוטַרשיטוְרש ָהיִסֲמְע"לָּכ םימעָה" לבל
 ןֹועָנְׁשַּב ובר ןוהָמְּתַּב סּוס" לכ הָּכַא יהוהי-םִאָני אּוהַה םִויַּבי

 :*ןּורְנעּב הָּכַא םיִמַעָה 'סּוס לֹכְו יֹניעדתֶא חֶקֶפֶא הָדּוהְי תִיַּב"לַעְו
 םלׁשּורְ יֵבְׁשְי יל הֵצְמַא םָּבַלְּב הָדּוהְי פלא ּוֵרֲמֲאְו
 :םֶהיֵהְלֲא תֹואָבְצ הוה
éֿםיִצָעְּב שֶא ריְכָּב הָדּוהְי יֿלַא-תַא םיִשֶא אּוהַה םיַב 

 לואָמְׂש- לע ןימָזלע לְכֲאְו ריִמעְּב שֶא ריפַלְכּו

 בקשרי התחת דע לש הָבׁשְו ביִבָס םיִמעֶהלָיתָא
 ַּרְגִת"אָל ןעֶמְל הָנשאְרְּב הָדּוהְי ילֲהֶא-תֶא הָוהְי עָשּוהְוז

 :הָדּוהְי-לע םַלָשּוְרְי .בשי תֶרָאְפַתְו דתי תָרָאְפִּת
 םלֶשּורִי 'בשוי דַעְּב הָוהְי ןֶגָי אּוהַה םִיַבי

 םיִהלאָּכ דיִוְד תיבּו דיִוְּכ 'אּוהַה םִיַּי סהְּב לָשְכַּנַה הָיָה
 :םָהיִנְפְל הָוהְי ךַאְלִמְּ

 םִיּגַה"לְּכתֶא דיִמָשַהְל שקבא אּוָהַה סיב הָיָהְוי
 :םָכׁשּורְי-לע םיִאְּבַה

 םיִנּונֲחָתְו ןח חור םלָׁשּורְי בשוי ו לעְו דיֹוְד תיֿב"לע יִּתְכפְׁשְוי
 ורָקְּדירְׁשֲא תֶא יֵלֲא: ּוטיּבַהְ
 ויָלְע רַמָהְו דיִחְיַה"לַע רַפְסִמְּכ ויִלְע ּודְפִסְ
 :רֹוכְּבַה-לע רָמָחְ
 ןֹוְרְדדַה רַפְסַמְכ םלְׁשָריִּב ּפְסָמַה לְנְו אּוהַה וב

 דָבָל תוִחְְּׁשִמ תִֹחְּפְׁשִמ ץֶראָה הָדְפְסְוי :ןִּגִמ תֶעְקְבְּב
Juda fem est); 6“היהי 14,14, טפו  Cp 12,2 crrp; nonn dl bp (sed cf ad 

 kai Egrai ח<קוסא| 6ח\ lepoucgaAnu, quare al °° add hab et leg רוצָמ הָיָהְו |

a44|ןורועב)  et 4° (Dסו etצ 4300 | 4 °°  continנו ופסאנו " prb add,3 *°  

vs 5 frt add, nam v 6 contin v4b | 5 * lאַפ | °° crrp; 6 edptidouev 

cfיִבָשיִל המא  aloצִמנ, Nליִח  " karoikodvrac; prpsד006  (cf ) éauroic 

 6 | 617? פלא ל dl 6 mit MSS 6* =P-.AQSR | 8 *16 6 יבש cf םֶהָּב |
b=» add || ro °° crrp; 67155 = 13 66 8צ erexévrncav= WN (לָא) יִלָא 4 Joh 

19,37, sed frt תא י rudimenta nominis martyris. 



| SACHARIA gor 

 דָבְל םֶהיֵׁשְנּו דֶבָל דיָוְּדתיִּב תַתַּפְׁשִמ
 :דָבְל םֶהיִשְנּו דב ןְתָנ"תיִּב תַחַּפְׁשִמ

 דל םֶהיֵׁשְנּו דבל יָל-תִיַּב תַחַּפַׁשִמיצ

 בל םֶהישְּ דֶבל יעְמׁשַה תחפש
 :דָבְל םֶהיֵׁשְנּו דָבָל תֶחְּפְׁשִמ תֹחָּפְׁשִמ תֹורָאְׁשִנַה תֹוחָּפְׁשִמַה לכי

 דיִוָּד תיֵבְל חְּתְפָנ רָקְמ הָיְהְי אּוהַה םִַּבי 9
 הָוהְיּוםאְנ אּוהַה םויַב הָיְהְו :הַָּנְלּו תאטהל םֶלשּורי יִבָשיְלּ
 תואבצ] דוע ּוָרכנִ אלו ץֶרָאְהְְִמ םיֵּבצעָה תוָמָש-תֶא תיִרְכַא

 :ץֶרָאַהְדִמ ריִכעֶא הָאְמְפַה ַחּוְר-תֶאְו םיִאיִבָּנַהרתֶא םֶגְו
 הָיָחְת אל דידְלְ ָמִאְ ויִּבָא ולא ּורְמֲאְו דוע שיא אָבָניִכ הָיָה

 :וָאְבּנַהְּב ריָדְלְי מאו ּוהיִבָשי ּוהָרְקְדּו הָוהְי םֵׁשְּב ּתְרַּבִד רֶקש יִּ
 וְתאָבֶּנהְּב יִניִזחַמ שיא םיִאיִבָּנַה ּושָבַי אּוהַה םַּּבו היו
 וילא רמאו] | רפול ישחכ ןטמל רעש תנא שבי אז
 :יִרּועְּגִמ 'יִננקה םֶדָא' יּכ יֵכֹנֲא הָמָדֲא בע ׁשיִאי יֵכָנֲא איִבְנ אָל
 פ | יִבָהֶאָמ תב יִתיִּבָה רֶׁשֲא רַמָאְוְךיָָי ןיּב הָלֶאָה תֶּכַמַה הָמ

 יתימע רֶבָּג-לַעְו יערלע יִרּוע בֶרָחיי
 ןאצה ןיִצּופְתּו הָערֶהתֶא 'ְךה י'תֹוֲאָבְצ הָוהְי םָאְנ
 :םיִרֲעַצַה-לע יָד .יתבשהו

 עני ותְרְּכְו הָּב םִיְנָשְיִפ  הָוהְיסִאְנ ץֶרָאָה" לכ הָיָה
 :ּהָּב רֶתָוי תיִשְלְשַהְ
 ףְָכַה"תֶא ףֶרְצַּכ םיִּתְפַרְּו ׁשֵאְּב תיִשְלָשַהתֶא יִתְאְבַהְו

 בָהְּנַהתֶא ןַחְבּכ םיִּתְנַחְבּו
 אּוה יִמַע יִּתְרַמִא ותא הָנַעָא יִנֲאַו יִמָשַב אָרְקִי אּוָה

 | פ | יֶהלֶא הָוהְי רמאי אּוהְ
 -תֶא יִּתְפַסֲאְו= ְּברקְּב ּךְלֶלש קלֶחְו הוהיל אָּביסּוְו הָנַהי 4

 םיִּתָּבַה ּוסָשְנְו ריִעָה הָדָכְלִנְו הָמְחְלַמַל םלֶשּוְודלא ו םִּגַה"לָּ
 תֶרָּכִי אֶל םָעָה רָתָיְו הָלּנַּב ריִעָה יֵצֲח אָצְיְו הָנָנְׁשִת םיִשַָּהְ
 Cp r3, rl תאָטַמְל | 2 ?prb add || 3 ** add | 4 | !תובָּנַהְּב 56 ֹואְּכַּנַהְּב

vs 7—9 contin 11,4--17 ||ל 1 יִניְנְק הָמְדַא |  || sed add?) | 5 ** add 

cf 6°3.#1% et Mtth 26,31]1 הָּכַא  ° | trsp ? in fin stichiיער | °°  prps7 *  
8dl? | glc GRD] et cf vb praeced | Cp 14, 2 add (Jahve ipse 

loquitur, sed vv 1. 3 alius de Jahve) cf2aa et rb, et ad vb םיתבה וסשנו 

 הָנְבַּכשּת.  cf Jes 13,16 | * 9הנלנשת םישנהו



 2 הירכז 17-04

 םִיְּב ֹומֲחָּלִה םויְּכ יםֶהֶה םִיּגַּי םֶחְלְנְו הֶוהְי אֵצְיְופ :ריִעָהְְִמ
 נפל רשא' םיּתיִּזַה רַהד לע יאּוהַהםִויַּבי וילנר וָדְמֲעְוצ :בָרק

 איג הָמְֹו הָחְָזִמי ֹוצֲחְמ םיִתיזה רה קְבנְו 'םְֶפִמ לש
 "איג יםֶּתְסַנְוי :הָּבְגְנ ֹויְצֲחְו הָנֹופִצ רָהָה יִצֲח שָמּו 'דֶאָמ הָלּודְנ
 שַעַרַה יִנָּפִמ םֶּתְסַנ רַשאַּ םתסנוי לֵצָא-לַא יםיִרָהי עיניהיִּכ" יה

 ם  ְַמִע םיִׁשדָקלְּכ יֵהלֲא הָוהְי אָבּו יהדּוהי"ךלמ הינע יֵמיִּב
 :ןּואְּפקִי תורקי' ירא הָיְהְיאל אּוהַה םוויַּב הָיָהְו

 הָיָהְו  הָלָיְלאלְו םוודאל יהוה עְָו אוק רָחֶא-םְי הָיָה
 :רוָאהְיָהְי בָרָעְתַעְל |

 םלָשּוְריִמ םייחדםימ ּואְצַי אּוהַה םויּב הָיָהְול

 ןורֲחֲאָה סוהא םיָצָחְו ינומדקה .םִיַהלֶא םֶיצָח
 ץֶרָאָה"ָּכ"לַע ּךֶלַמָל הָוהְי הָיָה :הָיִהְי ףֶרָחְבּו ץיקּב

 :דָחֶא ֹומׁשּו דָחֶא הָוהְי הָיָהְי אּוהַה םּּב
 יהָבְרעְכ ץֶרָאָה"לְּכ בוס

 היִּתְחַת הּבְשְיְו הָמאָרְו םֶגׁשּורְי בָגֶג .ןומרל עבָּגַמ
 לָדְנמּו םיִנְפַה רַעׁש-דע' ןושארֶה רעש םוקְמ"רע ןמְנְּב רעְׁשַמְל
 :ךלמה יבקו דע ילֵאְננֲח
 פ  :חַטְבָל םֶָשּוְִי הָבְׁשיְו דֹוָע-הָיָהְי אָל םֶרֶחְו יהב ּובְשְייי
 םיִמַעָהלֶּכתֶא הָוהְי .ףַנו רֶׁשֲא הָפַּגִמַה הָיְהֶתו תאְְויי

 םָלְׁשּורי-לַע ָּאְבַצ רשא
 ןֶהיִרְְב הָנְקַמִּת ֹויָניעְו .ויִלְגרְלַע רמע אּוהְו ורָשְּבוקְמָה
 :םָהיִפְּב קת וָנושֶלּו

 םֶהְּב הָּבַר הָוהְיתַמּוהְמ הֶיָהְּת אּוהַה םִיּב הָיָהְי
 והער ךִי שיא ּוקיֹוֲחֲהְו
 םֶלָשּויִּב םֶחָלִת הָדּוהְי"םַנְויצ :ּוהעְר ךיײלע וָדְי הָתָלֲעְו
 ףָסַבְו בָהָז ביִבְס םִיֹגַהלְּכ ליח ףַפֶאְ
 :דאְמ בֶלָל םיִדְנְבּו

addcfvz | 4 °° et °° add, frt etiam = add || 5 *[ 6 MSSPE:3  

prps D3Q'ג | >> prb crrp, sed inc quidםירה יג;  frt crrp cfסנו | * Dn626  

 1 | 3% 08 | * ₪1 ּךיַהלֶא | fle 68 "לָכְ | +16 63 מע | 6 *1 םוח |
 ₪ 1 6 655 (0 'קו) ןואָּפְקְו תּורקו | 7 = 60 | 8 1 גיַהְי (םימ |(est subj זס * ?

exc vb םסממ | °° prps add | = 1 prb הָּנּפַה רעש"דע לֵאָנַנֲח לָּדְנַמִמ cf Jer 
 . | 13. 14 add (v 15 contin v 12)ונושל  cfזז = קזל ג44 | 2 1 ּוהיֵפְּב || 31,38



5 14,15—M 4 SACHARIA-MALEACHI 903 

 רֹומֲחַהְו לֵמְּנַה לֶרֶּפַה סּוסַה תּפִּגַמ הֶיְהִּת ןכו5
 ס :תאּוַה הָפנַמּכ הָּמֵהָה תֹוְנֲחַּמַּב הָיהְי רֶׁשֲא המֲהְּבַהִלָכו
 םלשורידלע םיִאְּבַה םיּנַהלְכִמ רֶתּוּגַה"לְּכ הָיָה

 הָנׁשְב הש מ ועו
 :תיּכְּסַה גָח"תֶא גָחְלְו תֹואָבִצ הָוהְי ּךֶלָמְל תֹוֲחְּתְׁשִהִל

 | הָלַעידאל רֶׁשֲא הָיָהְי
 תאְבְצ הָוהְי ךְלֶמְל תחְתְשְהְל םלְַּרְילֶא ץֶרָאָה תּוחְּפָשִמ תֶאמ
 הָפָּגַמַה] :םֶשֶּגַה הָיְהְי םָהיֵלֲע אָלְו

 הָיִהְּת יסָהיִלֲע אָלְוי האָב אָלְו הלעְתִדאל םִיָרְצִמ תַחְַּׁשִמ"םַאְוי*
 :יתוְמְסַה גֵת"תֶא גל ולעי אל רשאי םיּוּגַה-תֶא הָוהְי ףַני רֶׁשֲא

 ולעי אל רֵׁשֲא לוג לכ תאַּטַחְו םִיָרצִמ תאָטח הָיְהִּת תאְזיפ
 :תוָּכְּסַה גַחדתֶא גָחְ

 הָוהיִל שָדְק סּוסַה תֹוָלִצִמ-לַע הָיְהְי אּוּהַה םיַּב
 :ַחֵּבְזמַה ל םיקְרֶזַמַּכ הָוהְי תיֵבּב תוריִסַה הָיָהְו

 תואָבְצ הָוהיל שָדְק הּוהיִבּו םֶלשּוריִּב ריִסִלָּכ הָיָהְו
 םֶהְב כו םָהָמ ּותְקְלו םיִחְזַה"לכ אבו

 :יאּוהַה םיּב תֹוִאְבִצ הָוהְותיִבְּב דע נענְכ היְְאלְ

MALEACHI יכאלמ 
 :יכֲאָלַמ דִיְּב לֶאְרשַידלֶא הָוהְי-רַבְד אָשַמִי 1
 ּנָּתְבַהא הָמַּב םָּתְרַמַאַו הָוהְי רָמָא םֶכְתֶא יִּתְבַהֲא*

 | יהְנהְידַאְנ .בקעיל ושע חָא- אולה

 הָמְמׁש ֹויָרָהִתֶא םיֵׁשָאְו יִתאָנְׂש ושעתֶאְוי :בֶקַעַידתֶא בָהֹאָ
 :רָּבְרִמ תֹוֿגתְל ֹוָתָלֲחניתֶאְו
 תֹובָרָח הָנְבנְו בּושְנְו ּונָשָשְר םּודָא רמאת-יכ+

 סֹוָרָהֲא ינאו ּונְבַי הָמַה תֹואְָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ

 :'םלועדדע' הוה םעזירשא םעֶהְו הָעְׁשִר לבג םָהְל "ּוָאְרְקְו

 18 *= dl 6 65 אל et םֶהיֵלֲעַו | = 404 | 20 1 דלָכ | 2ז = ג.
NIJ cfתואָבְצ | 3 1? 6 6 (66 סשןגטדש)  frt insכ 1, 6 וכָאְלַמ 2  

add.ִמְ יִּתַתְכ | 4 * 6 אָרְקְו | ל ' ex conss praeced ort); prpsהממש (תל  
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 הָוהְי לָּדְגְי ּורָמאְּת םּתַאְו הָניֵאְרַּת םֶכיֵניֵעְו
 :לֶאְרְשְי לּובגל לעמ

 ויָנוֲא ידָבֲעְו "בָא דּבַכְ בי
 יִדּובְכ הָיִא יִנָא בָאסִאְו
 יאָרּומ היא יִנָא םִיִנֹודַא-םִאְו
 יַמְׁש יזוּב םיִנָהְּכַה םֶכָל יתֹואָבְצ הָוהְיורַמָא

 לֶאֹנְמ םֶחָל יַחְּבְזמלע םיִׁשיִגמז :ְָמְׁשתֶא ּוניִזְב הָמַּב םֶּתְרַמַאו
 :אּוָה הָזְבִנ הָוהְי ןחְלֶש םֶכְרַמָאּב ףונלאג הָּמַּב םֶּתְרַמַאו

 עֶר ןיא הבול נע ןושנַתיִכ

 עֶר ןיא הָלֹחְ חָּפִּפ ּוׁשיְנַת יִכְו

 :יתֹואְבְצ הָוהְי רַמָא' ּךיִנָּפ אָשיַה וא יָדְצְריֲה ךֶתְחַפל אָג והָביִרְקַה

 כמ אָשיַה -יתאז הָתִיָה כי -ּונגֲחיִו לָאייִנָּפ אגדולח התו
 םיִנָפ] :יתֹוִאָבְצ הָוהְי רַמָא
 סח יִחּבְִמ ּוריִאְתאָלְו .םִוַתְלְּד רֶגְסִיְו םֶכְּביסג ימי

 :םֶכְָימ הָצְרֶאְדאְל הָחְנַמּו תֹואָבְצ הָיהְי רַמָא םֶכְּב ץֶפַח יִלְריִא
 םִיַּב יֵמְׁש לוָדָּנ ואובְמ"דעו שָמָשדחַרֶזִמִמ יִּכַיי

 הָרּוהְט 'הָחְנִמּו יִמְׁשִל ישָגִמ רָטְקְמ םִקְמ"לָכְבּו
 :'תואְבִצ הָוהְי רַמָא  םיוגַּב יִמׁש לוָדְגדיּכ

 אּוה לֶאגָמ יִנדַא לש םֶכְרַמָאְּב ותוא םיִלְלַחְמ םֶּתַאְוי
 יותוא םֶּתְחַּפַהְו הָאְלּתִמ הֵּנַה םֶּתְרַמַאְוי :ולְכָא יהָזְבִנ ּוביִנְו
 'תואְבְצ הָוהְי רַמֲאי
 הָחְנּמֹיַה-תֶא םֶתאְבַהְו' הָלֹוחֲה"תֶאְו חַפְּפַה-תֶאְו aN םֶתאַבִהְו
 :יהָוהְי רָמָא םֶכְדיַמ ּהָתֹוא הָצְרֶאה

 תַחְׁשִמ ַחֵבֹזְו ירָדֹנְו רֶכָז ּורְדָעַּב שָיְו לכו רּורָאְו
 :םִיוגַב אָרֹונ יִמְשּו "תואָבצ הָוהְ רַמָאי נָא לוג למ יִּכ 'ינדאל

 ְמְׁשִת אָלְיִא :םיִנֲהְכַה תַאָוַה הָוצִמַה םֶכילֲא הָתעְוי ל
 ימְׁשִל דּובְּכ תַתְל בלדלַע ּומיִשְת אל-סאְו

 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא
 6°1?ויִבָא | ל ins c 6*<*אָריי 6[יארומ | < 81? | 7 16 6 והּונְלַאַג| 81 68%
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 יםָביִתוְכְרּבתֶא יִתורֶאְו הָרָאָּמַהתֶא םֶכְב יִּתְחַלְׁשְ
 :'בל לַע םיִמָש םֶכְגיִא יּכ ָהיִתּרָא םנְו

 םָכינּפ-לע ׂשְרַֿפ יִתיִרַזו 'ערְַה"תֶא םֶכְל .ירענ יֵנְנַה
 :*ויִלֲא םֶכְתֶא אָׂשְנְו םֶכיִגַח ׁשֶרּפי

 תאִּנַה הָוָצִּמַה תֶא םָכיֵלֲא יִּתְחְלש יב םָּתְעַדיְוּ
 :תֹוֲאָבְצ הָוהְי רַמָא יױול"תֶא ִֹתיִרְּב תויהל

 וליְתֶאְו םולָשַהְו םײחה ותא .הָתיָהויָתיִרב
 :אּוְה "תֶחַנ יִמָש ינְּפִמּו "יִנָאְרִיִיַנ אָרֹומי

 ויָתָפְׂשִ אצמנדאל הלוע ּוהיִפַּב הָתְיָה תַמֲא תרותפ

 :ןועְמ בישה םיּברְו ית ּךַלֶה רושימְבּו םֹולָשְּב
 ּוהיַּפַמ ּוׁשְקַבִי הָרֹותְו תַעְדּורְמְשִי ןַהֹכ יִתְפְׂשִיּכזי

 :אּוה תֹוָאָבְצ"הוהְי אל יב
 הָרותַּב םיִּבַר םֶּתְלָשְכַה ְּךְרּנַהִמ םָּתְרַס ָּתַאְו

 :תֹואָבצ הָוהְי רַמָא יולה תיִרְּב םָּתַתְׁשי
 םַעָה"לְבְל םיִלָפׁשּו םיִזְבְנ םֶכְתֶא יִּתַתְנ יִנֲא-םַנְו

 :הָרֹוּתַּב םיִנּפ םיִאׂשְנְ יִכְרְּדתֶא םיִרְמְש םֶכְניִא רֶׁשֲא יִפּב
 ּונָאְרְּב דָחֶא לא אולַה ּונְלָכְל * דָחֶא בָא אולה

 :ּוניתבא תיִרּב ללַחְל ריִחְְּב שיא דְבִנ עּומ
 םָכְׁשּוְריִביּ לֶאָרְׂשִיְבי הָתְשָעְב הָבֲעֹותְו הָדּוהְי הָדְנָביי

 תֶרְכִי < רָכֵנ לָאזתּב לַעְבּו 'בַהֶא רֶׁשֲא הָוהְי ׁשֶדָק הֶלּוהְי ללי
 הָחְנִמ שיִגמּו בקעי יִלָהֶאְמ הָגּועְו רע הנשי רֶׁשֲא שיאָל הָוהְי
 ס :תֹוָאָבְצ הָוהיֵל

 *הקנאנ יָכְּבי הֶוהְי חַּבְזִמתֶא הָעָמְּד 'תֹוָסִּכ ושעת 'תינש תאזְוי <
 :םֶכְדיִמ ןֹוצְר תחל הָחְנַּמַה-לֶא תֹונּפ דוע ןיֵאַמ

 ניב דיעה הָוהְ וכ לע הָמדלַע םָּתְרמַאנײ
 ּהָּב הָּתָדנְּב הָתַא רש ְּךיִרועְנ תֶשָאיןיבּו
 :יְדָתיִרְּב תֶׁשֲאְוָךְּתְרְבַח איֵהְי

add 6123 || 3 1 cf 6 805היתורא | cfק 2, 16*2 6 םֶכְתַּבְרַּב C 
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 ל חור ירָאְׁשּו הָׂשֲע דָחֶאיאָלְוי5
 םיִהלֲא עַרֶז ׁשּקבְמ דָחֶאָה הָמּ
 :דֹּגְבִ-לַא יִּדיִרּועְנ תֶׁשאָבּו יםָכְחּוְרְּב םֶּתְרַמָשְגו

 ושּובל-לע סָמָח יהָפְכְו לָאָרְׂשִי יהְלֶא הָוהְי רַמָא' חלש יאָנְׂש-יָכו6
 פ | ּודְגְבִת אלו םֶכחּוְרִּב םָּתְרַמְׁשִנְ 'תואבצ הָוהְי רַמָא

 ונענוה הָמַּב םָּתְרַמַאְו םֶכיִרְבַרְּב הָוהְי םתענוה יל
 הוהְי יִניֵעְּבובֹוט עֶר הָׂשֹע- לכ םֶכְרַמָאְּב
 :טּפֶשִמַה יִהְלֶא הָיַא וא ץֿפָח אּוָה םֶהָבּו

 ינָפְל ךרֶז הָנפּו יִכָאְלַמ הש יִנְנֲהי 8
 םיִׁשְקַבִמ םָּתַארַׁשא וןורָאָה ולָכיהי-לֶא אובי םאָתַּפּו
 אָבדהְּנַה םיִצָּפַח םָּתַא רֶׁשֲא תיִרְבַה 'ָּךַאְלַמּ

 :תֹוָאָבְצ הָוהְי רַמָא
 ותואָרַהְּב דַמֹעֶה יִמּו ֹואֹוּב םוידתָא לָּכְלַכְמ יִמּו

 :םיִסְּבַכְמ תיִרְבְכּו ףֵרָצְמ שָאָּכ אּוהיִּ
 יולחינְּבתֶא רַהְטְו ףָָּכ רַהְטְמּו ףֶרָצְמ בֵׂש

 :הָקְדְצַּב הָחְנִמ יׁשיִגמ "הוה ּויָהְו הָסָככְו בָהְזִּכ םֶתַא קָקוְו
 :תוחנֹמְדק םיִנָשְכּוםֶלוע ימיּכ םָכׁשּוְריִו הָדּוהְי תחְנִמ הָוהיִל הָבְֶעְו

 רַהַמְמ דַעויִתיִיָהְו טֶּפֶשָמל םָכילֲא יִּתְבַרְקו

 רֶקַׁשל םיֶעְּבְׁשִגבּו םיִפֲאָנְמַבּו םיִפְׁשַכְמַּב
 רֵג"ייֵמַמּו םֹוָתיְו הָנָמְלַא ריִכְׂשירַכְש יִקָשְעְבּו
 :תֹואָבצ הָוהְי רַמָא יִנּואְרְי אָלְו

 2 :םָתיֵלְכ אֶל בָקעיינְּב םָּתַאְ יִתינְׁש אָל הָוהְי ינאי
 | יםָּתְרַמְׁש אָלְו קֶחִמ םּתְרַס םֶכיִתְבַ יִמיִמלל

 יתוָבְצ הָוהְי רָמָא .םָכילֲא הָכשָאְו ילא ּובּוש
 יִתֹא 'םיִעְבְק םָּתַא יֵּכ 'םיהְלֶא םָָאעּבָקִיַה :בּושְנ הָמְּבֶּתְרַמַאַו
 :הָמּורְּתַהְו רשמה יףונעבק הָּמּב םָּתְרמֲאַו
 :ְלְּכ יוגַה יםיִעָבְק םָּתַא יִתאְו םיִרָאְנ םָּתַא הָרֲָאְּמַּב

15 °1 fit אלה | * 1 ₪ רַאְשיו cfc || > 1 frt 337 (prps ול ַחיִּגַהה | 1 t 
  866 | = ftוחּורְּב רַמְׁשָנְו | = 1 6 8 ויְרּועְנ | 16 *1 יִתאָנָש 60 אָנְׂשֲא || = כעס

i הָּפַכו | dd fre trsp post ודגבת || Cp 3, 1 *° pזps --ןיִּדַה יָל cf IS 24,16 | 

 ל קצת ְּךֶלָמּו | 341 6 ףסככ | * 1 + יל; 4 4 | 5 541 | * 6+ טמ| 6 +
Dnqnw || * add? cf mtr || 8 == add? cf ad g;אל) | 71  (al1? םתילְּב  crrp; 

cf 6 | g prps: trspכ  yכמD ? et ins1 בקעיַה | 1 םיִבקע 66 | 1 ךוגבקע  

ante vs9 | 9 *1 apy cf 8° | > ada.830 םיהלא םדא עבקיה  



3,10—24 MALEACHI 907 

 יהיו רֶצֹואָה תיִּב-לָא רֵׂשֲעֶמַהלְּכ"תֶא ּואיִבָה !פ
 תֹואְבצ הָוהְי רַמָא תאֹוְב אנ יֵנּוָנָתְבּו יִתיִבְּב ףרט
 הָכְרִּ םֶכְל יִתֹקיִרֲהַ םִיַמְׁשַה תוָּבְרַא תא 'םָכְ חַּתְפֶא אָלְִא
 םֶכָ תֶחׁשִיײאָלְו לכאב םֶכָל יִתְרַעְגְו יי .;יִרדיִלְּבְדדע

 הָָשּב נה םֶכָל לכַׁשְתיאָלְו הָמְראָה יִרְּפתֶא
 םֶיוגַהלְּכ םָכְתֶא .ּוָרָשַאְו יי :תֹואָבְצ .הָוהְי רַמָא
 ס :תֹואְבְצ הָוהְי רַמֲא ץֶּפַח ץֶרֶא םָּתַא ּוָיְהְתִדיִּכ

 :ּיִלָע ּונְרַּבְךִנ"המ םָּתְרַמַאַו הָוהְירֶמֶא םֶכיִרְבַּד יִלָע ּקְזָחי
 ותְרַמְשִמ ונרמש יִּכ עַצְּבדהַמּ | םיִהְלֲא רבע אוש םֶּתְרַמַא

 יםיִרְׁשֲאְמ ּונְחַנֲאי הָתעְויפ :תואְבַצ הָוהְי יֿנפמ תיגר ּנָבְלַה יִבו
 םיִד] :וטלמיו םיִהְלֲא ּונֲחָּב םג הָעְׁשְר ישע ונְבָנםג
 עֶמְׁשו הָוהְי בֵׁשְקִי ּוהעד" לא ׁשיִא הָנהְי יֵאְרי ּוָרְּבְדַנ "א

 :ומש ייבשחלו * הָוהְי יֵאְריְל ונפל ןֹוָרְּכִז רפס בַתָּכִיַו
 הָלְְס הָשע יִנַא רֶׁשֲא םיויָל תֹואָבצ הָוהְי רַמָא יל ּויָהְוי

 :ותא דֵבֹעָה ונְּב"לע ׁשיִא לֵמֲחי רׁשאכ םהילע ִּתלַמְֲ
 אל רֶׁשאל םיִהלֲא דבע ןיִּב יעשרל קיּדַצ ןיֵּבי םָתיֵאְרּו םָּתְבַׁשְוַי

 ס דב םיִלז-לְכ ּויָהְו רינּתַּכ רעב אַּב םזיַה הָנָהְּכי
 אָּבַה םּוּיַה םָתֹא טהלְו שק הָעְׁשְר השע" לָכְ

 :ףנְְו שרש םַהָל בעי "אל רֶׁשֲא תֹואָבְצ הָוהְי מא
 היִפנְכִּב אָּפְרִּו הָקְדִצ שָמְש יַמָש יֵאְרִי םֶכָל הָחְרְו

 :קבְרמ יִלנָעְּכ םָתְׁשִפּו םָתאָצ
 םֶכיִלְגַר תֹֿפּכ תַחַּת רֶפַא ּונָהְִיִּכ םיִעְׁשְר םָתֹוסעֶוי

 ס  :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָשע יִנַא רֶׁשֲא םיַּב
 ותְוא יִתיוְצ רשא ידבע השמ תַרֹוּת ּורְכְז

 :םיִטָּפְׁשִמּו םיִקָח לֵאְרְׂשִוהלְּכ- לע בְרֹחְב
 איִבָּנַה הלא תֶא םֶכָל חלש יכנא הֵּנְהצ

 :אָרוּנַהְו לּודְגַה הוהְי םוי אּוָּב יֿגפל
 םָתֹובֲא-לע םיִנְּב בֵלְו םיִנָּב-לַע תובָאדבל ביִשָהְו

 :םרֲח ץֶרֲאָה-תֶא יִתיִּכַהְו אובָאְְּפ
 ro add? | 13 41? | r4 frtl וינָּפִמ (תואבצ הוהי )d | 15 <? םיִרָׁשֲאַמ |

 16 5 6 ד (הפ | תאֹוְּכ) | ל 1 ויִאְריִל | = 1? יֵבְבֹחְלּו שו יַחְבׂשְלּו | 17 1
 prps Dy? pro) םויל) | 18 = add? || 19 frt 1c 6 בעי | 216 | 241? םֶהיֵנְּ



PSALM םילהת 

 םיִעָשְר תצעּב ףלֶה אְלירשא ׁשיִאָה יִרָשָאי 1
 :בשָי אֶל םיצָל בֵׁשֹומְבּו דָמָע אל םיִאַטַח ְּךִרַדְבּו
 :הָלָלְו םָמּוי הָּגְהַי ותְרותְבּו וצְּפַח הוהְי תבּותּב םָאויַּכ>
 םִיָמ יגל לע לּוָתְש ץ ץַעְּכ הָיָה
 לוּבידאְל והָלעְו ותָעַּב ןַּתווּויְרּפ רשא
 ַּחיִלְצִי השעְידרָשַא לכ

 יםיִעָשְַה ןכיאל+
 :יַחּוְר ּונָפְִּת"רַׁשִא ץפכדסא יִּ
 :םיקידצ תַדֲעּב םיִאָטַחו טֵּפְׁשמַּכ םיִעָשְר ּומַקְיְאְל בלע
 :'דבאת םיִעָשְר ףֶרֶדְו םיקידצ ירד הָוהְי עדוידיכפ
 :קיִרהּוגְהִי םיִמָאְלּו םיוג ּושְנָר הָמְלי 2

 דָחְיד'ּודְסּונ םיִנְזורְ ץֶראדיכלמ *ּובָצִיִתְי
 :וחישְמדלַעְו הָוהְילַע

 :ומיִתְבע ּונָמִמ הָכיִלָשְנְו .ומיִתורְסוְמתֶא הָקּתַנג
 :ומָלדנְַלְו יָנֲֹא | קַחְׂשִי םִיַמְׁשִּב בשוי+

 :ומלהבְי דנורחְבּו וַָּאְב ּומיָלֲא בדי זַא
 :יׁשְדָקירַה ןויצלע | יָכְלַמ יִּתְכְסְני יאו

 יהוהְי קח לֶא הָרְפסַא
 ְיִּתלְ םּויַה יֹנֲא הָּתַא יֵנְּב 'יִלֶא רַמָא"
 :ץֶרָא"יַסְּפַא ְךְתּנֲחַאֹול ףתלחנ םִיֹוְג הָנְּתֶאְו יִנָמִמ לאש

 Ps 1, ז mtr incert | 2 prps תַאְרִיְּב | 3 > [6ז 17,8 | 4 * 6+-ןַכ אל | ל 6
 +ץֶרָאָה יֵנְּפִמ | 6 * ₪ 41 | ל 1? דָּבַאִי | Ps 2, 1 קזקפ ֹומֲהָי | 2 * קש ּוצַעיִתִי
 = ₪ 83,4 || ל prps ודעזנ || << ₪ add || 3 Or ּונָמִמ | 4 mit MSS הוהי || 6 = 6*

trsp1שדק | 7 <  Hie6000  !ּכלמ יִּתְכַסַנ) | * 6  bmא0ד60160מש 2001606  
 accent, sed frt add || °° prps יִּתְרַמֲא 8°ftvb exc et? dl| % 61 'מ לאש.



2-2 PSALMI 909 

 :םַּפַנְת רצוי יִלְכִּכ לרב טְבְׁשְּב םערְּת
 :ץֶרֶא יִטָפֶש ּורְסָנַה ּוליּכָשַה םיִכְלְמ הָּתַעָוי

 רַבוקְׁשנ'יי :הָדָעְרּב ּוליִגְו הָאְריְּב הָוהְיְתֶא ָדָבְעיי
 ופא טעֶמַּכ רַעְבִיַדיִּכ ּךְרַד ּודְבאתְו ףנָאְיפ
 :וב יֵתֹוֲח"ְלְּכ יִרשֶא

 :ֹונְּב םולָשְבִא וינפמ וחְרְבְּב רול רֹוָמְזִמִי 3

 :יִלָע םיָמָק םיֿבר יֵרָצ ִּבַד"הְמ הָוהְ
 :הָלָס 'םיַהלאָב ול הָתָעּוׁשְי ןִא יִשְפַנְל םיִרָמֲא םיִּבַר

 :ישאר םיִרֲמּו יֵדּובְּכ יֶדֲעב ןְגֶמ הֶוהְי הָּתַאְוּ
 :הָלָס ּוָׁשְדק רַהָמ יגנעיו אָרקֶא הָוהְי"לֶא ילוק5

 :יִנָכְמְסַי הָיהְי יִּכ יִתֹוציקָה הָנָשיִאְו יִּתְבַכְׁש ינֲאל
 :יִלָע ּותְׁש ביֵבְס רׁשֲא םַע תֹוָכָבְרַמ אָריֵאדאלז

 ייַהְלֶא יִנָעיִשוְהו הֶוהְי הָמּוקי*
 :ּתְרַּבַש םיִעָשְר יִּנש יִחָל יִבְיֲא"לָּכיתֶא תיִּבָהדיִּ

 :הָלָּס ְֲתָכְרב ךמִע- -לַע העשיה הוהילפ
 :דְוָרָל רֹוָמְזִ תה ַחֵצנְמל 4

 :הלמי בכ שבת ק קיר הא  יתמלקל "המידע שילר
 :ויִלֶא יִאְרְקַּב עמשי הָוהְי "ל דיִסָח" הָוהְי "הָלּפָהדיִּכ ּועְדּו+

 :הֶלס ּומָדו םכְבַּכׁשמ-לע םֶכְבְבְלְב מא ואטחת"לאו וזגר5

 :הָוהילֶא ּוחֲטַבּו קֶדָצְדיַחְבַז ּוחָבְז
 : יהוה ְךיִנָּפ רוא ּונילע-"הסנ בוט ףנאְרידימ םיִרָמִא םיִּבַרל

 :ּובָר םֵׁשיִתְו נד תעמ יב הָחְמש הת
 תַטָבל ךֶרָכְל הָיהְי הָּתַאְדיִּכ ןְׁשיִאְו הָבּכְׁשִא יִּדְחי םָלְשְּב

 נר
 : +יורי :

 יָנביׁשוְת | :דְוָרל רוָמְזִמ תֹוליִחְבַה-לֶא ַחַצנמַלי 5
 :יִניִגֲה הָניִּב הּוהְיוהָניִוַאַה יַרָמָא

  | rr IMS 6+-1> cf Hie, sed fit'שדלָּכ  | ro IMS 6םעְרּת 3 116 6 :
 |  = apud Hie zescu bar; 6 00050006 raidelac 9 adorate pureוליגו | ז2 61

Pea; ns $3 202 | ל 6+ abrod 3 tuo || 4 frt dl | 8 >> frt add | ft 

dl | Ps 4,2 6 ,יִנֵנֲע | 3 = 6 הָמְל בל יִדְבָּכ A )4סס£o (עסט Hie ?כל יֵדִָּכַנ' | 
4 * ml: MSS יל ּוְּסַחprb1 *-* | לפה cf 3122 | 5 63 < | | 7 * pro NJ; 
  IMSדדבל;  velחטבל  | b frt 6 8 conjg | 9 “ ft dl)הס( 6006908 6

 ּךְּנַבְל | Ps5,r 6 Ag kAnpovouodong, AZ Hie תל לַחַנ.
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gro םילהת 5,368 

 יָהלאג יִּכְלַמ יֵעְוׁש לוקל הָביִׁשְקַה
 לוק עָמָשִּת יִרֶקָּב הוה :לקַּפְתֶאְךֶלֲאִכ
 :'הָפְצאְו ףְלּרֲעֶא רֶקְּב

 :עַר ְךרֶגְי א6 הְּתֶא עשר ץפחלַא אָלויַ
 יי דָנְנָל .םיִלְלּוה ּובְצַיִתְודאְל

 בכ יִרְבִד לּבאְתז | :ןְָא ילָעְפילְּכ תאָגָש
 :הָוהְי ו בעָּתִי הָּמְרַמּו םיִמְּד-שיִא

 ףתיב אֹוָבֲא ְךְֶסֲח בֶרֶּב ינאי
 ְֲחֲאְיְּב ךֶשדְק"לכיהדלֶא הָוחְּתְשֶא
 יָרְרֹוׁש ןעמל  ףָּתְקְְצְב יִנחְנ הָוהְי

 יְכְרּד ינְַל ירשוה
 | תה ברק .הנּוכְנ ּוהיִפְּב ןִא יי

 :ןוקילַחְי סָנוש? םֶנֹרג תותָּפירָבְק
 םָהיֵתֹוָצעְּטִמ .ֹולָּפִי םיִהלֲא וםַמיׁשֲאָה יי
 ְָּב ּורָמ"יַּכ ֹומֲחיִּדַה םָהיִעָשּפ בֵרְב

 ונגר םִלועְל ְּךְב יות ּוחְמְשְיְויי
 :ּךמְש יֵבֲהָא ב ּצָלְעְיְו 'ומיִלָע 'ְּסֶתְ

 :ּונָרְטְעַת ןוצְר 'הָּנִצּכ יהָנהְי קידצ ְרְבְּת הָּתַאְיָכי
 :דְודְל רומָזִמ תיִניִמְשַהדלַע תּוניִנְנְּב חֶצְנֶמְלי 6

 :יִנָרְסַיְת הֶמַחְּבְלאְ יִנָחיִכּוְת | ָתְּפאְּבילַא הָוהְיל >
- 

yeaימצע ּולַהְבְ יִּכ הָנהָי יִנָאָּפְר יִנֲא לטמא יִּכ הָזהְי יִנְּנִת\י וע : 

 :ִתְמירע הוה ָתאְו רָאמ הָלהבנ ישנו |
 ְָּרסַח ןעֶמְל ינעישוה יִשְפַנ הֵצְלַח הָוהָי הָבוש

 :ִךָל-הַדוְו יִמ לואָשּב ּךָרָכז תֶוָּמּב ןיִא יי
 ייִתֲחְנַאְּבויִּתעגול
 :הָסְמַא ישְרַע יִתָעְמְַּב יִתָטִמ הלל לָכְב הָחְׂשַא <
 :יִרְוצילָכְּב יהָקְתָע יִניֵע סַעַּבִמ הָשָשַעא

, 
 \א .-

4 °° ₪ dl הוהי et conjg רקב 6 .'ִפתֶא |? prbvb exc | 5 ₪ 41 | 7 ft 

dl | 9 * א רשוה, 0 רשיה || * 255 6% 4 ְךיָנָפְל | < 6454 יִּכְרַד; כצט ץפ 
exc | ro 1 6 Vrs ומיִפְּב | זז 6 Hie ברְּכ | 12 *! ֶּךֵכָּת sine | vel ָךֶסֶה | 

 , | Pséּונְרטְעְת  prps Jy, ₪ 4 | ° VarSל |  trsp , | 13 5 frt dlל
3 prb dl | 5 prb dl | 6 6 ףֶרְכז | 7 prb vb exc | 8 * Vrs np} || ל prps 

 תַמְלְכְּב



6-2 PSALMI פוד 

 :ִיְכְּב לוק הָהְי עֶמְׁשיּכ .ןוא ילֲעּפיִלכ יֵנמִמ ורּוס
 | :חַקִי יִתְלַּפִת הָוהְי .יִתְנַחִּת הָוהְי עֶמָׁשי
 :ענָר ושבו ובש5 יִבְוְאְְּכ דאמ ֲּהָבְוּושֶבייו

 :יִגיִמְיְַּב שּוכ"יִרְבְד"לַע הָוהיִל רֶׁשרֶׁשֲא דָור ןויִנָשי 7
 :יִנְליִצהְו יֿפָדְ"לְּכִמ יִנָעיִשוה יִתיִסָח ָךְּב יהלֶא הָוהְי*
 :ליצמ ןיאְו קרפ יִשְפַנ הָיַרֲאָּכ ףְרֶׁטְיופפ

 ַּכְּב לועדשי"םִא תאו יִתישעְ םִא "יַהלא הָוהי
 | :םקיִר יירְרּוצ 'הצלחאו עֶר *יִמְלש יִתְלַמְג םָאפ

 יַח ץֶרַאל סָמְרְו גשיו יׁשפנו בוא יִףָדַרֿפ
 :תיּגצ] :הֶלס ןֵבְׁשִי רָפָעְלו 'יִדובְכּו

 יטפשמ יֵלֲא הָרּועְו יָררֹוצ תוָרְבַעְב אֵׂשָנַה פאב הָוהְי הָמּוקז
 םימע ןיִרְו הָוהְיפ :הָבּוׁש םֹורָמַל ָהיֶלָעַו ָךְבְבוְסִּת םיִמֲאְל תרעו*
 :יִלָע יִמְתְכו יִקְדְצּכ הָוהְי יֵנמְפְׁש

 קידצ ןגֹוכְתּו םיִעָשְרועְר אָנירָמְגְי

 :קידצ םיִהלֶא תּויְלְְ תובל וחבו
 :בלדיִרָשַי עישומ םיָהלֲאדלע יִנְגַמ

 :םֹוודלכְּב םעז לאו קיד טפוש םיִהְלאיי
 :ָהָנְניִכִיו ךוד ותָשק שוטלי וברח בּושי אל" םָא 3
 :לָעַּפִי םיִקָלֹדְל ויִצח תַוָמדיְִּ ןיִכַה ולו

 :רקש בו לע הָרָהְו ןאלְּבַחְי הָגַה5

 :לעְפו תַחְשּב לפיו :ּוהָרָחִּיַ הָרְ רוי
 :דֶרְו ֹוָמֲח ודקדֶק לַעְו שאב ֹוָלָמֲעּובּוְׁשיוז
 :ןויִלָע הָוהיְימְש הָרְּמזאֹו וֶקְדצְּכ הָוהְי הָדוא*
 :דֶוָדְל רֹוָמְזִמ תייִּתנַה-לע חַצִנְמלי 8

 ץֶרֲאָהלִכְּב ףמש ריִּדַאדהֶמ ּוניגדא הָוהְ
 :םִיָמְׁשַה-לַע דה הָנִּת רשא

 זז prb dl 6 ן) | Ps 7, r 650 Hie ישגוכ cf 25 21,2155 | 3 6 קרפ ןא
 5 56 Hie now | * 6 הָצֲחְלָאְו | < 6 Hie יררוצ | 6 * 6 4; | תי 6
 ק MSS) vel רי | * ג ? יִדָבְכּו | 7 * 6 יִלָא; ילא הרועו mtr 65 aחזe אַ

prps QW; mtr v 7—9a incest6 6 הקססז0ץןגטדו & = 3 | 8  ® | trsp? 
ro * prb 1°90 | °1>630 Hie | 14 6 roig kaioutvoigs = $ | 15 [ <6 | 

énHpon, Hie gui posuisti, 36 gu6 6דו  crrp;תותּגַה | 2  Ps 8, r 62 Hie 
dedisti. 



 12 םילהת 9,15—8,3

 ְיָרְרוצ ןעמל זע ּתְדְסְי םיקְנְיְו יםיִלְלוע יֵּפַמ
 :הָּתְנָנּוּכ] . | םֶקנְתַמּו בוא תיִּבשַהְל

 רֶׁשֲא םיִבָכִכְו חַי ְּיִתעְבִצָא השעמ ְּיַמְׁש הָאְרֶאיִי
 :ּונדְקפַת יִּכ םנֲאְדָבּו ּוָכְָתִיִּכ .שונָאהמ5

 ּהרֶטַעַת רֶדָהְו דובְכְו .םיִהלֶאְמ טעֶמ ּוהתְסחְו
 :יָלְנר"תַחַה הּתַׁש ל5 ךיָדו יֵׂשֲעמְּב והלישְמתז
 :יִדָש תֹוִמֲהּב םִּנְו םֶלְּכ םיָפָלֲאו הנ
 :םיִמָי תּוחְרֶא רבע םִיַה יִגְדּו םִיַמָׁש רצ

 :ץֶרֲאה-לְכְּב ּךֶמָש ריִּרַאזהָמ ּונְָנֹדַא הָוהְיּופ
 :דִוְדְל רֹוָמְזִמ 1 תּומד לש ַחַצנִמלי 9
 :ְיִתואל לָּכ הרפס יִּבִללֶבְּב הָוהְי הָדוא (א)

 :ןֹויְלֲע ְּךִמַׁש הָרְמזַא ּךַב הצלעֶא הָחְמׂשֲא
 :ךיִנָּפִמ ּודְבַאִיַו .ּולָשָב רוח יִבְיואדבּושַב. (ב

 :קֶרָצ טפוש אָסְכְל ָּתְבְׁשִי יִניֵדְו יֵטַּפְׁשִמ תיִׂשֲעְדיִ
 :דעו םלועל ָתיִחִמ םמש עַשְר ָּתְרַּבִא םִיֹג תר 02

 יםְְָז דָא יִתְׁשִתְנ 'םיִרָעְו הצל יתֹובְרָח ומתו ביואָה
 :ואְסַּכ טָּפָשַמל ןנופ בָשָי םָלֹועְל הָוהיִנ 8 :הָמִה ₪

 :םיִרָשיִמְּב םימאָל ןיֶרְי קֶדְצְּב לבָּתיטְּפְׁשִי אּוהְופ
 :הָרָאַּב תתַעָל בָּגָשִמ דל בָּגֶשִמ הָוהְי יַהיַויי 0

 :הָוהְי ְּיִׁשְרְד תְבָזָעאָל יִּכ .ךִמְש יעדוו וָהֶמְבְוי
 :ויַתוליִלָע םיִּמַעָב ּודיִגַה ןויצ בשי הָוהְיְל רמזי 0

 :םיִיִגְע תקעצ חַכָשהאָל רֶבָז םָתֹוא םיִמָה שרד
 :תֶוָמדיִרְעְשמ יִמָמוְרִמ יֵאְנְׂשִמ יִיָנַע הֶאְרוהְוהְי ייִנְָנְחיי
 :ךֶתָעּושיִּב הָליֵנֲא ןויצדתב יִרעָשְּב ְּךיתְלֲהְּתהלְּכ הרפסִא ןעמְל 5

1 

4 Or se |ישעמ | 7 תוז 155 הֵׂשֲעַמְּב | 8 17155 הנאצ | 9 116 םִיָמ 
Ps g, 1% sim 3 Hie; mit MSS ןבל תומלע ‘EBp® aAuwe Bev, 6 טח6ק Tidy 

Kpugiwv Tod viod = (לע) ןבל *תֹומלעדלע, 0 ןבל תּומְלע | 6 5% 61; stich 
prb exc | 7 * 6MSS et 68 nian, ‘EBp® apBwe || * prps DW || * compl 
MSS nwo} | 5 totus vs ;שק 1 frt Dw ָנ תּוברַחְל בָיּואָה ּומְּד.....: 

  vel sim vbקמ ּודְבֲא * | ) )cf Jer 25,9; Ps 74,3:םָלּועְל םרכז דבא , . . . תשתנ
exc; trsp + cf 5 | 8 frt dl; al c vs 7 conjg |g °° IMS 8 ּםיִמָאְל | Io Var 

  prpsיִנֵנֲח | ל  | 14 * compl MSSא םיִיָנע, 0 םיִוָנַע  | ar = 4 | 13במ

  al 6 Vrsְךֶתְלְהּת  1 6 compl 5יממורמ || 1ף  6 140 conjg et dlיִאָשִנִמ

 .?  trspןויצ  ; postךיִתלַהת



9,16—10,12 PSALMI 913 

 :םלָנַר הָדָכְלִנ ונָמְט ּוז"תְׁשָרְּבי ּוׂשְע תַחְׁשְּב םִיָֹג ּוְעְבֲמי ט)
 :הָלָח ןיְגַה עָשְר 'ׁשֲקּונ ייפ לעָפְּב" הָשָע טָּפְׁשִמ הָוהְיועדֹוניז

 :"םיִהְלֶא יֵחַכְׁש םִיֹוג"לַּכ יהָלּוֲאְׁשִל םיִעָשְר ּובּושָי5 ₪

 :ידעְל דבאת יםיֹונע תוקת ןיֶיְבָא חַכָשי תַצָנָכ אֶל יי כ
 :ךיִנָפלע סווג ּוטְפָשְו ׁשֹונָא זְעֶ"לַא הָוהְי הָמּוק<
 :הָלס .הָּמַה שוְנָא 'םיוג ּועְדִי םֶהָל יהְרֹומוהוהְי התיִשיי

 :הָרצַּב תתְעְל 'םיִלָעִמ *'קוחְרְּב דָמעּת הֶוהְי הָמָליי 10 ל
 :'ּובָשָח ּוז תֹומְזְמִּו וׂשְפּתִי יָנָע קלךי עָשְר תָנאְגְב
 דרב 'עצבו ושּפַנ תואת -לע עֶׁשְר ללִהִ

 :יָתֹוְזְמ"לְּכ םיהלָא ןיא ׁשֶרד"לַּב דּפָא 'הַבְנּכ עֶׁשְר'ּ :'הָוהְיוץַאג
 ידְגגִמ ְךיֶמָּפְׁשִמ םֹוָרָמ תַע"לבְּבווָכָרְד ליי

 טוּמָאְדלּב בלב רָמֲא :םֵהָּב חיי וינר
 :עֶרְב"אְל רֶׁשֲא רו רֶדָל

 :ןוֲאָו לָמַע ּונּוׁשְל תַחְּת 'ְִּתְו 'תֹוָמְרמּו אָלָמי ּהיּפויהָלָאז \פ
 יהָבְלַחְכ ויָניֵע יקב 'ֹגָרֲהִי םיִרָּתְסִמַּב 'םיִרצְח בראָמְּבובְׁשיי

 :'ֹונּפְצִי |

 יע ףטחי' יִנָע ףֹוטְחַל יברָאָי  הּפְסב הָירְַּכ רָתְסַמַּב בֶאָי
 רתשרכ וכשסכ = יאכל יוצע לו חש הכו
 :יחְְַל הָאְרּב ויִנָּפ ריִּתְסַה לָא חַכָש וּבָלְּב רָמֶאיי

 :'םיִיְנְע חּכָשְּתִלַא ֶדָי אָשְג ילֵא הֶוהְי הָמּוקיי ק
  | 18° ftvbשקונ  16 Vrsםֶּתְשרֶּב | :7 *= קזןפ ויִפָבְּב | ל sקזק = 16

exc | ל stich 6א0;? צץ 21 huc trsp || x9 * א Dy, 0 םיִינַע | ? ₪ al | 

  )141,3( | 84 61 | Ps ro, 1° 90אָרּומ; 63 הָרֹומ; 81 הָרָמָש 91155 * 21
6 6 et 42155 6 259 conjg | * 6 קּוחְרַמ | < םֶלְעְתִתִי | 2 * ₪! ושְּפְתִי | 
 בָשֶח | 3 * 68 לַלֶה || ל 51 עצב ושפנ ֹותְנֲאַּת || < 63 ךרב || 5 פק ג 81 5
  | 5 * pc Mss 63 900; fitּהָבְְּב 4 crrp | ? compl MSS--נס 5 4 | 6 6

  7ו ַתיִלְצַי | * א ּוּכְרַּ 0 ויָכָרְּד | 6 קזקפ בֵׁשֲא, 4  יִרשָא; 6 רֶׁשֲא גםש ץ
habet | 7 * ft dl | °° prps תומרמ ּואְלַמ | > var ףזתו | 8 * prps 

 גרהל || < קז ְּףְליַחְל; 1 6 6 (ד6v ח6ימדפ) 36 הָכלֹח ג  | * 6 Hieחַצְרַי (תצרל?)
 |  + dlל- cf 37,32 (6 droBAerovow) || g * frt dl | 5יפי  | § prpsזס  cfךלח

  cf AZ 000060 Hie ef corּותְׁשְרְב יו וכָשְמְּב 41 | זס * א הָכְדְו צel הָּכָדְו <
fracius, Q NIT. 6 6, 6] 6 דטח6ועשס6ו 00106ע || ל 6 6ע דע 0076 karakupled 
 | ם(י)א ושסשז 1 618, velמָצְעְּב || < קזס םיִאָּכ ליַח; 1 םיִאָכלח ג הָכלח = 60

 יֵלַא; קז ָךֶד (= הָשָת) אָשּת לֵא | * א םייִנע  ₪ post b rsp || 12 * 6% 98זז
Q DY; prb vb exc. 

58% 



 4 םילהת 146

 :ׁשְרְרִת אָל ֹוְלְּב רמָא םיִהלֶאיעָשְר ץַאָנוהָמ"לַעי
 רוב תֶתְל טיִּבַת וסֲעַכָו לָמָעְו הֶתַאהיִּכ הָתַאְרִי+ הי

 :ירזוע ָתיִיָהוהָּתַא 'םֹותי יהָכָלַח בֹוֲעַי ךיִלָע
 :יאצמּת-לב ּועְׁשְר"יִׁשֹורְדְּת יעֶרְו עָשְר עוֶרְז רבׁשי5 ש)

 :ֹוצְרַאַמ םיוג ּודְבָא דעו םלֹוע למ הוי
 ְּדָנְזָא ביִׁשָקַּת יטב ןיִכְּת" הָנהְי תְעַמַׁש יםיִוְנע תוַאּת ל (ת)

 :ץֶָאָהְִמ שונא ץֶרָעל רע ףיסוידלב ו םותָי משלי
 דְוָדְל יֵחַּצנְמַלי 1

 :רופצ 'םֶכְרַה "ודּונ יִשְפַנָל ּוְרְמאִּת יא יִתיִסַחי הָוהיּב
 רָתי-לע םָצָח ּונְנֹוּכ תָשק ןוְרְדִי םיִעָשְרה הַגַה יי
 :בֶלדיִרָשיְל לָפאדומְּב תוריל
 :לַעּפ-המ קיצ ןּוְסְרָהְי תותָשה יב

 וצ ד

 ואָסַּכ םִיִמָשַּב הָוהְי ֹוׁשְדָק לכיַהְּבו הָוהְיצ
Y 

 :םָדֶא ָנְּב ּונֲחְבי ויִפַעְפַע זֲחָי ויני
 :ושְפַנ הֶאְנַש סַמְח בָהאְו יעְׁשְרְו ןָתְבֹי קידצ הוה

is 

 תַנַמ תופעל ַחּורְו יתיִרְפְגְ שא "םיחפ םיִעָשְרְלַע רָטָמָי5
 :םסוּכ| | ּומָינְפ ּוזָחִי רשי בַהֶא תווקְדַצ הָוהְי קייב

 :דוְל רומְזמ תיֹניִמׁשַה-לע חצנמלי
 :םָדֶא יֵנְּבִמ םיִנּומֲא 'וספִיַּכ ידיִסָח רמָגִיֵּכ הָוהְי הָעיִׁשֹוה
 :ורּבדי בלו בֶלב תוקלח תַפָש ּוהער-תֶא שיא ּורְּבִדיי אש

Re 

 :תולדָג תֶרֵּבדְמ ןושל תוקלַח יתָפָשלּכ הָוהְי תַרְכִיצ |
 :ּונָל ןֹודֲא יִמ ּונָּתַא ּוניִתְפָש ריִּבְגג וננשלל ו ורמא רַשָא

 הָוהְי ראי םּוקָא הָתֹע םיגוִבָא תקְנאַמ םייִנע רשמי
 :דָל תיִפָי עֶׁשיְב תיִשֶא

| 14 ° frt dl || ל compl MSS 58 ְיִדָיַּב | cf 8° | % prps Dn} 6 a conjg; 

frta et ¢ trsp | ° ₪+ 1 ורזע || 15 * trsp ,c 6 Hie | ל Var 0 ׁשֶרְדְּת- | > prps 
  | 17 * 2155 Dy | °° 6 tiv éroiuagiavלול  cf A || 16 1oMSS 6אמי

 | רזמְזִמ +  avrdv; prb subst latet | 18 frt dl | Ps ir, 1° 6דח6 א0קס(06

* K 171), Q et compl MSS Vrs ידגנ | > Vrs זמְּכ רה וכ םיִרָה | 2 6 ג = 
  oikovuévqv, frtדע  G Pap Lond Shy cicו  | 4 6%2 % -- 66 TVםיִצָח

 עשרַו קידצ ןחְבי | 6 * 5 602086, 1 םַחַּפ צו יֵַמֲחַּפ  tc 6ו דֶלָתְל | 5 =י1
 וספא;  || * ppsדָסָח  conjg || ® frt dl, cf Gn 19,24 || Ps 12, 2 * prpsשָא 6
| pc MSS ּוצָּפ || 3 compl MSS ,לָא 6 rpos || 5 6 tiv vAdocav fudv = 4 

prps sine ל | 6% 6 rappndiddoudi 6ע 00760, 25 Eupavec, 5 aperte; 

| prps .ול עיפוא 



PSALMI 915ו-7  

 קמ 'ץֶרֲאְל לִלעב' ףּורְצ ףַסְּכ תֹוָרֹהְט תיִרְמִא הָוהְי יתוָרְמָאז
 ביִבְספ :יםָלּועְל וז רּוּדַה"ןמו יוגְרְצּת 'םֶרְמְשִּת הָוהְיהְּתַא :םִיָתְעבִׁש
 :םָרָא בל תכז םּכ ןּוכְלַהְתְי םיִעְׁשְר
 :דֶוְדְל רֹוָמְִמ חּצנְמִקי 13 |

 :יִָּמִמ ףיְנְּפתֶא ריִּתְסַת הָנֲא-דע חצג יִנְּכְשִּת הָוהְי הָנָא-רע*
 'םָמּי יֵבָבְלַּב ןוֶגְי יׁשְַנְּב תוצע תיֵׁשֲא הָנָא-דע

 :יִלָע יֵבְיָא םּורְי הָנָא-רֲע
 :יתָנָמַה ןשיִא ְָּפ יניע הָריאָה יֵהלֶא הָוחְי יִנֵנֲע הָטיִּבַהּ
 :טֹומָא יִּכ ּוליִגָי יֵרָצ | ּויָתְלָכי יֵבְיָא רמי

 ְֲתְעּוׁשיִּב יִבל לגְי יִּתָחטְב ְךדסְַּבויִנַא
 :יָלְע לָמָנ יִּכ הוהֹיִל הָריִשֶא
 דֶנְְל ַֹצנְמַלי 4

 םיִהְלֲא ןיֵא ֹוּכלְּב לָבָנ רַמָא
 :בומ"הָשע ןוא יהלי ובתה תי
 םֶדֶמדיִנְבִלע .ףיִקֶשה םִימָׁשִמ היה

 :םיִקלֶאדתֶא שרד ליִּכָשַמ ׁשיַה תֹואְרָל

 בֹוָט"הֵׂשְע ןיִא | 'ּוחְלֲאָנ חו 'רֶס לכה
 :דָחֶא םֶּג ןיא
 :"ּואָרְק אל 'הוהְי 'םָחָכ ּולְכֲא ימע יִלְכֲא ןוָא יֵלעְפ" לָּכ 'ּועְרְי אָלֲח
 :'קידצ רָֹהְּבי םיִהלָא"יִכ ירַחַפ ּודֲחְפוםׁש
 :ּוהָסְחַמ הָוהְי" יִּכ ."ּושיִבְת ינָע"תצע"

 וָמע תּוָבָש הָוהְי בּושְּב לֶאְרְשְו תעּושְי ןויצמ ןתודימז
 :לֶאָרְׂשִי חַמָשַו בקעי ל

 = 7 * ?Var תורָמָא || * prb crrp; prps Pn || 8° pc MSS 6 Hie ּונְרְמַשִת|
 5 111155 ּונָרצִּת, 5 ששה א | = 6 םלֹועְלּו; קז ביבס םלועל וז pזקפ :ללו'
 ביִכָּסִמ | 9 1157 תולז; 6 eroaudipngag Sexta Eoveévncac = 71; pro םרכ

D9 | Ps13,3°prblז ' = ‘EBp® xapu ZoAaw(8)תלז םרכ  proםּורָּב ;  pc MSS 
 תֹובָצַע | * 6% 4 3% + הלל n ft recte | 4 = prpsוָמ הָנָשיִא || 6 6 + א עס
 100 Ovéuari אטק(סט tod טוק(טדסט cf 7,18 | 58 14, 1 7" 2 לוע וביעְתַהְו |

 2 53,3 םיִהלָא | 3 * 534 נס | * M5: ן חַלֶאָנ | 4 * 455 62 11 6 ּועדָי |
 * > 53,5 | = קזק< םחל לוכָא צפו םֹוחָל לוכָא !ve הוהי םחל ולכא | 5

3B 6 v6 conjgjוא. | 5 * 6 6 53,6 + דפ הָיָהזאְל || ל-ל 53,6  psםיִהְלֶא | * קז 

 6 == 53,6 הָתְׂשיִבָה נֹח תֹומְצֲע; קצפ שיבה יִנֲע תַצֲעַמ | ** 536 םיִהְלֶא
 cane םֶסָאָמ | 7 537 תֹועש.



  is,t=17fםילהת 916

 דָודְל רומְזְמי 5

 שק רֵהְּב ןכָשְי"ימ ְִּלַהֶאַּב רָּנייִמ הָוהְי
 :ֹובָבְלְּב תֶמִא רבדו קָדֶצ לעפּו םיִמָּת וה
 ונשל- לעו לגרדאלג

 דּבכי הוה יֵאְרי-תֶאְ יסָאְמְ יניב הזְבְנ
 שנ ןֵתְנ"אלופְסַכ רמי אל יערה עֵּבְׁשִנ

 הָקָל אֶל יקְנדלע דש
 :םֶלעָל טוַמָי אל הָלֶא הָשע

 דָוָדְל םָּתְכַמי 6
 דִלָּב יִּתְבּוט הָּמִא "יִנדַא הֶזהיִל יִּתְרַמָא* :ףַב יִתיִסָחְיִּכ לֵא יִנְרְמש
 וְּבְרוצ :"םֶבְיִצְפָחִדלָּכ *יִריִּדאְו הָמַה ץֶרָאְּבדררֶשַא םיִשודקלג :'ִּדיִלָע
 ורה רֶחַאי םֶתובָצַע

 :יָתפְׂשלַע םֶתֹומָׁש-תֶא אָשֶאדלַבּו םָּדַמ םֶהיְֵּסִנ ְךיֶּאלַּב
 :יִלְְג ךימות הָּתַא יֶסֹוכְו יָקְלְחיתָנְמ הוה

 :יִָע הָרְּפְׁש תלֲחַניְףהא םיָמיֵעָנַּב יל ּולָפָנ םיָלְבֲח
 :יִתויִלָכ יִנּוָרְסִ תוליל"ףא יִנָצעְי רשא הָוהְיז תֶא ובא
 :טֹומָאלַּב יניִמיִמ יִּכ דיִמָת דג הָוהְי יִתיוש

 :חַטְבְל ןָכִשי ישב" ייְָוְבָּ לגו בל יחַמְׁש ןבְל

 :תַחׁש תואר ףיליקח ןתִת"אְל לאל יׁשְפנ בעתו כי
 ְךינְּדתֶא תֹוחְמַׂש עבְׂש םיַה חַרָא יֵנֲעיִדֹוְּתיי

 :חַצְנ ְּךְניִמיִּב תומַעְנ
 :הָמְרִמ יִתְפִש| דוד הָלפְתִי 17

 אל יִתלִפִת הנאה יִתָנר הָבישְקַה קל הוהְי העְמש
46MSS 63 Hie ni || 3 fet] subst|ךיִלָהאָּב | *  compl MSS15, ד *  Ps 

rovnpevduevog = PID vel sim; prb recte || " 6 r& rAngiov 00700 =4° 6  

 3 (עַרֶהְלְ | Ps 16, 2 * nonn MSS ִּתְרַמָא vel RQ ut recte 63 Hie || * ינדא
cf ad v3 |ךיִדְעְלְּב לב;  sine fe, prps6 אסמ  frt dl | 5 2 Hieהוהיל  vel 

 3 * 91155 ירידא sine | | ל צ 3 crrp; 6 roig 6ץ(06 ד0% 6צ tl ך) 0

 Bauudgrwdev rdvra€ 6.06 גד 00100 év 00106 = NYT רשא םישודקל

 םב ּוצְּפָח לכ ריִדָאָה המה; קזקפ קזס ךילע"לב 6 + 3 רֶׁשֲא םישדקילָּכ לעילב
 םֶכ ּוצְפַח סֶלָּכ םיִרַאְו הָּמַה ּורֲחַּב | 4 * 58 וּבְרַי | = קזמ crזק ; קזק . . . םיִרָחַא
 al ורימה | 5 prbl דמות al ףיסות | 6 3 יִתְלַחַ | 9 3 ,MSS nh || ל יִדְבְּכ

cf76 | rok ,ףיִדיִסָח Q, mlt MSS Vrs ּךְדיִסַמ | זז 6 עֶבָש | Ps :7,:1 6 
 . A Hie PYסואוססטצמ< וסט,



1-4 PSALMI 17 

 ייתמנ אמת" לב יִנּתְפַרְ = הלל מפוצל תני
 ייִּתְרַמָש ינֵא ּךיִתָפְש רֶבְדְּב םֶדָא תֹולֲעפְלּ ליפה רבעי
 :יָמֲעַפ ּוטֹוָמְנ"לַּ ְךיִתּולגְעַמּב ירושַא מת :'ץִרַּפ תֹוִחְרָא

 :יָתְרְמֲא עַמְש יל ָךְנְזֶאִטה לַא יֵנְגֲעַת-יֵכ ךיִתאָרְקיִנַא
 :ְניִמיִּב םיִמְמוקְתַמִמ  'םיסוח עישומ ּףיֶדְסֲח "הָלְּפַהְ
 :יִנריִּתְסּת יִפְנַכ לֵצְּב ןֲע"תּב ןוָשיאְּכ יִנְרְמָש*
 :יִלע ופיקי שָפָנְּב יביא ינו וז םיִעָשְר נמי
 :תּוֶאְְב ָרָּבַּד ומיפ ּורְנַס ומּבְֶחי
 :ץֶרָאְּב תוָטָנְל ּותיִשָי םָהיֵגיֵע ינּובְבְס הָתַע "ּונרָשַאיי
 :םיִרְתְסִמְּב בשי ריִפְכַכְו ףָרֶמְל ףוסְכְו הָיִראָּכ וימי

 :בְרִח עְׁשְרמיִׁשְפַנ הָטְלּפ ּוהָעיִרְבַה ויָנָפ הָמְּדק הָוהְי הָמּוקי
 יםיּיַחְּב םֶקָלֶח דָלָחַמ םיִּתְמִמ היוהְיוְךֶָי םיִתָמַמי+
 ae םרְתְי ּוחיּנַהְו םיִנְב עְּבְשִי םֶנֲמַב 'אָלַמְּת נפת

 הָריִׁשַה ורב" תֶא ה רשא 7 היה דבעל הצנמלו 18
 רָמאיַוי :לואָׁש דיִמּו ויָבוְאלָּ ףֶּכַמ ותוא הָוהְידליִַה וטוב תאְּזַה

 :יקְזַח הָנהְיּךֶמָחְרֶא
 בדהַסֶחֶא רצ יל | "יַטְֿפְמּו יִתָדוצְמּו יעל והָוהְ

 :ייּבַגְׂשִמ יעשו רו יִּגנָמ
 :עשוא יביאו הָנהְי אָרְקֶא לָלִהִמ

2 6 oi 000000] וסט | 3 51 6 GAZ Hie 8 ‘n] vel 'DB] et trsp accent||. 
  velֶּךיֶתֹוָצִמ  | * prb crrp, 1ִּתרַמשנ  prb crrp || 4 * trsp : cf 25 18,12, vel 1ל

> tale quid | 5 frt 1 iתמכ vel ירושא ְּךַמָּת | 7 * mt 5 אַלְפַה | < 6 
TOUg eAritovrac eri 06 | זס prps ומָּבְל בֶלַח | דד % mlt 5 ּוניִרָשַא 15 

 . Hie(יִנּורְׁשֲא),  $ Jaudaverunt meינודשא)  6% exBalévreg pe (aramיגורשא,

incedentes adversum me (id); prps ‘HW || * KES Hie recte יִנּובְבְסה Q. 
61 mlt MSS 6 ּונּובְבְס | 12 6 dnéAagév ue = ;יִנּומְּד prps וניַמָּד cv 11 conjg ] 

13 prb c v 14 conjg || 14 ** crrp; pro +-םיִתְמַמי (Var” D‘nממ) 6 6 

exepiv )1 ע6אקועצ = ‘NBD) et amd dAirwv (sic SPE) 3 A ard ד60עמא6דשש | 

bis (= DnBמ), Hie a viris ... gui mortui sunt; pro םֶקְלָח 65; ;םֶקְלַמ | לא 

 | ףֵּכְמּי  | Ps 18, 1 compl MSS 6 25 22,1ךְניפְצּו, 0 ךנּופצו | < 3 אָלמִּת
 ? ? dl (vel dlל |  sed frt dl(קצקפ ּךֶמֶמרַא) | 3 * 5 25+ יל 25 > ** 2

 . cf 25ינָנָמ) ₪ גת יֵנעׁשּת םָמָחַמ יִסּונמּו



 918 םילהת 26—18,5

 :יִנּותַעַבְי לֵעיַלְב יֵלֲחַנְו 'תָנַמייֵלְבֲח יִנּופַּפַא5ֿ
 :תֶוָמ ישָמ ינומִדְק יִנּובְבְס לאש ילָבָת

 | | +ויִנְזאְב [ יתעושו לוק ולָכיִהְמ עמי

 הָרָחיִּכּוׁשֲעְיו וג יםיִרָ יִדְסּומּ" ץֶרָאָהׁשֹעְרתו ישעְנָתַו
 :ּונָמַמ ּורַעָב םיִלֲחָג לכאת ויִפמשֶאְו ופאְּבוְָשָע הָכָע
 :ויָלְנַר תַחָּת לֿפָרְעֹו דרו םיִמָש טיווס
 ַתּוְר"יַפְנּכילע אדו  ףעיו בּורְּכדלִע בָכְריִויי
 :'םיִקָחֶש 'יִבָע םומדיתְכָשח 'וִתָּכַס ויִתוביִבְס 'דרְתְס" שח יתׁשָי*
 ׁשֲאיִלֲחַגְו דרב ָרבֲע ויִבָע וְּגַג הָנְנמי
 :ישָאדיִלַחְגְו דָרָבי ולק ןתַי ןויִלָעְו הָוהְיו 'םימָשַּב יםֲעְריו
 :'םמָהְיַו 'בר םיִקְרְבּו" םציפיו "ויִצָח חלש
 לב תוָדְסּומ 'ּולּנִיו "םימ יקיִפַאו ואָרְיַני<

 פא ַחּוָר תמש הָוהְי ךְתָרעגמ
 :םיִּבַר םִיָמִמ יִנָשְמִי יֵנֲחָּקִי םורָּמִמ חָלְׁשייל

 :יִנָמִמ ּוצָמָאְדִּכ יֵאְנְׂשִמּו זע יָבְיֲאַמ יִנָליִצִ
 :יִל ןעֶׁשִמְל הָוהייַהַו יִדיֵא םֹויְב יִנּומְּדַקִיפ
 :יִּב ץּפֲח יֿכ יָנֵצְלַח יבחר יִנָאיִצְויַר כס

 רנמ ל ויָתקָחְ דגל ויִטּפְשִמ 5 יב ּן

 :ינועמ מתא ומַע םיִמָת יָא
 :ויניע דגל יי רֶבָּכ יקב יל הָנהָ"בׁשוי

éםָמַּתִּת םיִּמָּת ֹרבָּנהםע רַּפַחְתִּת ריִסָח-םעי: 

.. 

 5 *16 25 יִרָּבָשִמ | * 25% םִיָמ | < 25 56 | | 6 25 יִנָּבַס | 7 * 25 עמשיו |
 5 61 6( 25 | 8 a 250 שעָנתיַו | *- 5 28 םיִמָשַה תוד וסומ | זז 10MSS 25 אָריַו
 | 4 || זג * 66 25 תשיו || ל crrp || < > 25 || % 25 תוּכְס; 1 48 | * 5 תַרׁשֲח |
 $1 ₪ יִבָע cfAE | 13 ™ 25 לחג ב + dl ויבע (6 Hie םיִבַע) | 14 * 5
 sine | | ל nonn MSS 6 שמ, 25 'ש-ןמ || =5 416 6 25 || 1ף * 25 Dyn | ל 5
 קָרָּב, ןקֶרֶּב קרְביַו 6 2557 (אס\ fןorpayev 60דקטחמצ) cf Ps 144,6 | © 25% םח יו |

 16 5 םי | * 2S sine 1 || 5 25 תַרָעְנְּב | % 25 1פַא | 18 * 636 Hie יֵביאֹמ |
 5 ו > 25 | זַפ ל >25 | 20 == 1 6 25 יִתֹא בָתְרַמַל אַצַֹו | 5 יִתְקְדִִּב
 id 25 || * 25%- 5650 (723), 1 48 cf 25 | 23 °° 25 הָּגָמַמ רוסָא, 7

frt add.הֶרָמִתְשֶאְו | 26 25 רֹוּבָכ,  prb;4 || 24 25 meliusיֵּנָמ () רּוסת; 1  



18,27—46 PSALMI 919 

 :ילּתַּפְתִּת שקע"םַעְו ירָרְּבְתִּת רֶבָניםְעיז
 :ליַּפְׁשַּת יתֹומְר םֶיְניִעְ א עישות יִנָעְםע הָּתֲאדיכפ
 :יִּבָשח ַהיִגִ ולא יהָוהְי יִרֵג ריִאָּת" הָּתֶאריָּכפ
 :רושדגלדא ילאבו ידּודְּג ץֶרָאי ְךְב"יָכפ

 הָפּורְצ הָוהְי"תַרְמַא ּוְּכְרִד םיִמָּת לֵאָה
 :וְּב "םיִסוחַה ולָכָל" אּוה ןְגָמ"
 :ּוניֵהלֲא 'יִתְלּוז רּוצדיִמּו הָוהְי יִדעְלּבַמ יהוא ימ יב
 :יִכְרַּד םיִמִּת תו לִיֲח "יִנָרּזַאְמַה לאה

 :ינדיִמעי יתמב לַעְו תלואכ יל השי
 :יִתֹעורְז 'הָשּוחְנ-תֶשְק 'הָתַחְנְו הָמָחְלַמל יִרָי דמַלְמ5
 :"יִנּבְרִת 'ָדָתָנְנעֶו ייֵנֵרָעְסִת נימי" 'ךעשו ןגמ לתת
 :יִלָסְרְק ּודַעָמ אָלְו יִּתְחַת יָרֲעִצ ביִחְרַּתד
 :םֶתְולַּכ-דַע בּוׁשֲא- אלו םניִׂשֲאְו יביא וא
 :יִלג תַחֶּת לפי יםוק .ּולָכְי'אלְ םֶצְחַמָא 9
 :יּתְחַּת יִמָק עיֶרְכַּת הָמְחְלִמַל ליח יֵנָרזַאַתּס
 :יםָתיִמְצַא יאְנַשָמְ ףֶרֹע יִל הָּתְתְנ יביאו
 :םָנע אָלְו הֹוהֹי-לַע עישומ ןיִאְו עושי

 :'םקירא תוצּוח טיִטְּכ חורפי רעב םקָתְׁשֶאו
 "םע יֵביָרַמ יִנֲמְלַפְּתצ
 :ינּדְעֶי יִּתְעְדיײאְל םַע יג ׁשֹאָרְל יִנָמיִשּת
 :יל'שחכי רָכַנ"יַנְּב יל ּועְמְׁשְי ןֶזֶא יעמשְל<
 :יםָהיֵתוְרְנְסִּמִמ נרי ינלַּבִי רָכָנדינב6

 27 * 25 רֶבָּתַתג 1 רָּבנְּת רוב םעו | * 25 לֶּפָתִּת | 2 28 = 25MSS ל ףיניעו |
 םיִמְר-לע, 6 ₪ 256L םיִמָר יניעו | 29 = 61 ריִאָת 6 25 vel הוהי; rsp , | ל 5
 הָוהיִ | 30 = קזפ 1 רֵדָּג ץרָא cf 256 חepparuévoc )= 73( | 31 * ?ץס
 ?nonn exc || *-* 1? Doth. | 32 * 1 6 25 לֵא | * 25 יֵדֲעְלַּבִמ | 33 * 25 יִזּעָמ |

(cf 565 Hie),35 * 25 115 תַחָנְו  | Hie nb325 ריו | 34 16 6 2553  * 

a 6 25 |6 ₪ (הָּתַתָנְ) | -25%>  | 36 = 6855 256 ישי, 36 עַשי || '*  
 © 25 ּךְתנעְו 605 ּףְתֹונע (ח6ו60()6(5), קזקצ ְךְתָרְוע (צ6| ךתָנַ) <

 ִנָסַכִּת | 4 0 יִנֲרֹוה איה, גמ5 6 6 חַצָנְל | 38 25 םֶדיִמְשַאְו | 30 * 25 + םֶלְַכָאָו]
Hieִמ ' ar 25 YN}25 ינרזתו | K25 ןומוקי || < 25 "] = 56 | 40  = 

 S6AF 'YR}) fit recte; frt vb ante יאנשמ exc || 42 1 6 5 לא | 43 4
 ץרע- רַפֲעַּכ 02565 — ;(p Psקזb 1 בחר רַפעַּכ | * 1 6 25586 םקְדַא | 44 *

ante5 עומשל, 25 2  | Dp; frt 49 huc trspִתַו | * 25 יִמַע, 6* 256 ' 
 a habe | * 25 וׁשֲחַּכְתִי, קזל 1 ושַחְּכִי | 46 * 6 ּולְבִי קזקפ יל ּולְבָו, 6 יש ולב

 ל 25 ּורָנְחִיְו; קזקפ ּודְרַחָי | < 3 םֶהיֵתּולְחּמִמ.



 20 םילהת 19,15—18,47

 :יעָשו יֵהולֲא םּורְָ יָרּוצ ְּךוָרָבּו הָוהְי-יַחי
 :יִּתְחַּת םיִמַע רּבְדיו יל תֹומְקְנ ןְתֹוּגַה לֵאָהי
 :יִנָליִצַּת "סֶמַח שיַאמ יִנֲמְמּורְּת ימק-ןמ" 'ףא יִביְהִמ ייִטְלַפְמּי

 :הָרַמזַא המשל יהוה וםִיּוּנַבי דוא בלע
 וחיִשְמְלדָסה הֵׂשֲעְו וכלה תוָעּושְי לֶּדְנַמי

 :םלוע"דע וערזל רוד
 :דִוְדְל רֹומְזמ חצנמלי 19

 :עיקרה דיג ויָדַי הׂשעמּו לא"דובָּכ םיִרָּפסִמ םִיַמְׁשַה*
 :תַעָּדדהְּוחְי הָליֵלְל הלול רָמָא ַעיִּבִי םֹויָל םוי

 :םָלוק עֶמְׁשִנ לב םיִרִָד ןיאְו רֶמֲאיִא
 םֶהיֵלִמ לבת הָצְקְבּו יםֹוק אַציוץְראָהלֶבְּב

 :'םָהְּב לָהֶם 'שָמָשל
 תַרֶא ץוָרְל רּוְנְּכ שיִשָי ִתָּפְחִמ אצי ןֶתְחְּב אּוהו*
 םֶתוצקילַע וותְפּוקְתּו ואָצּומיםְיִמְשַה הָצְקַמז

 :ֹותָמַחַמ רָתְסִנ ןיִאְ
 שָפָנ תַביִשְמ הָמיִמָּת הָוהְי תַרֹוּתי

 :יִתָּפ תַמָיּכְחַמ הָּנְמָאְג הָוהְי תּורֲ
 בֶכייֵחְמׂשִמ | םיִרְשְי הָוהְי יִדּוקפ

 :םיָניֵע תֶריִאָמ | הָרָּב הָוהְי תַוָצִמ
 דעֶל תֶדָמּוע הָרוהְטוהְוהְי תֵאְרָי

 מ פו בֶהומ םיִדְמֲחַה
 :םיִפּוצ תַפְנְו ׁשֿבְַּמ םיקּותַמּו

 :בָר בקע םָרְמְׁשִּב םֶהְּב רֶהֶזִנ ְךְדְבעסנ =
 :"נְקנ תֹוָרְתְסַּנִמ ןיִבְייִמ תוָאיִנְׁשיג
 יֵבולְׁשְמְ-לַא ףְּבַע ךשחו 'םיִדְזִמ גיי

 :בָר עשפמ | יִתיִקנְו 'סֶתיִא זָא
 :יִלַאְְו יכוצ הָהְי דיפ יל ןְָּגְָו יפייִרְמֲא ןוצְרל יָה

 48 25 דירמּו, קזק5 דַרַמּו ש6| דדורו | 49 * 25 יִאיִצומו | * 16 6 יביאמ
2S invers; 1םיִסָמֲ | 50 °°  FN; trsp accent | 9% cf ad 44 || 1 2s 

 ְךְמׁשְל םִיּוּגַּב הָוהי | Ps 19, 5 * קזק םֶלוק | * pו M5 'ל| | < תק םִיַּב, 1
 םַּוהְתַּב | 7 1855 6 דע | זז Vגז זָּפִמ ו 13 ? trsp a et 2 | 14 * 6 םיִרָנִמ |

 5 8 יב | < Var Da; trsp , | 15 6 + דיִמֶּמ.



224 PSALMI 921 

 :דְוָרֶל רֹומְזִמ ַהֹצנמלי 0

 :בקעי יהלָאוםש ךְבֶגשִי הָרְצ םויְּב הָוהְיָךנעֶיי
 ָָרֶעְסִי ןויִצָמּו שֶרְקִמ ְךרְוע"חַלְׁשי
 :הָלָס יהָגָׁשדי 'ָהְתְלועְו יּדתֹחְנִמ"לְּכ רזי

 = זאקמי ְךְתַצֲע"לָכְו בלב יָּדְלָתְ |
 ווב

 7 :דיתולאשמדלכ הוה אלי

 וחיִשְמ הֶוהְי ו עישוה יֵּכ יִּתְעְַי הָּתַע
 :וְניִמִי לש תורּובְגּב ושדק יִמָשַמ ּוהָנעַי

 | הת גמ תאו לנו ער המי
 :ּונָאְרְקיוְיְב 'ּוננעי ּךָלָּמַה "הָעיׁשֹוה הָוהְיי
 :דוְדְל רֹוָמְזמ ַחֶצְנְמְלי 1

 :דֶאְמ 'ליִני-יהמ ךְתְעּושיבו  ְךְלִמְחמְשְו ָךֶעְּב הוה
 :הָלַּפ ָּתעְנֶמ"לַּב ויֵתְפַש תַשְרַאְו ול הֶּתַתְנ ובל תוַאת

 :זָּפ תֶרָטִע ושארל תיִשָּת / בוט תֹכְרּב ּונֲמְּקְתיִ
 :דַעָו יםלוע םימ ךרֶא ל הָּתְתָנ 'ךַּפַמ לאש ו םייח5
 :וילע הָּושִּת רֶדָהְו דֹוָה ְּךֲתְעוׁשיִּב ודובְכ לוד
 :ךיִנָּפדתֶא החמש ּוהְּדַחִּת דעֶל תֹוכָרְב ּוהָתיִשְתִדיִּכז

 :טומיהלּב ןוילע דָסָתְבּו הָוהיִּב תַטב ְךְלַמֲהיִכ*

 :ִאְנָש אָמִּת ךנימ' יבול די אמת
 םלכאתו םֶעְלִבְי ֹּפַאְבי הָיהְי יְגָפ תֶעְל ׁשֲא רּנַתְכומַתיִשְתִיִ
 :ישֶא | :םֶדָא יֵנְּבִמ םֶָעְרַזְו דָּבאִּת ץֶרָאַמ ֹומְיְרַּפיי

 :ּולָבּוילַּב הָמזִמ ּובָשַח העַר ךילע ּוטְניִכי

 :םָהיִנְפ-לע ןגוכת ָךיִרְתיִּב םֶכָש ומָתיִשַ יב |
 ְָתְרּוִבִנ הָרְמזְנְּו הָריִשְב ְּךנעְּב הָוהְי הָמּור
 Ps 20, 3 +11שדקִמ | 4 * mוז MSS ךיִתחְנִמ, 6 116 ךְתָחְנִמ | * 45 6

perakuvengéueda.6 $+ הוהי | 6 6 Aּךיִתלּועְו || < סזפ 1 הְנשד | 5 51155  
cf 21,14 | 856 |3 תַרּובְנָּב  A£ Hieליִנָנ | 7  rpsלג(;  ja vel 

 5 6155 uerakvuvencdueda $ fortes sums, fit l ריִּבנַ | דס * פס , | 6

 Hie 1JJY() vel עישוה ,in a | Ps 21, 2 * >6S 116 || * K by 0 לע |?
ft gl | r2 pcזס =  ||  prps yAםֶלִעְל | 7 1? והְּוְרִּת |  dl | * pc MSS 

 Mss 6** nbn || 14 MSS 6 Hie ְךיִתֹרּובג.
Biblia. 59 



 2 םילהת 23—22,1

 :דִוָדְל רֹוָמְזִמ רחשה תֶלֵיֲא-לַע ַחָּצַנְמַלי ל
 יהלֲא :'יִתְנַאְׁש יֵרְבְּד '"יִתָעּושיִמ קוחָר יֵנָּתְבַזע המ יִלָא יֵלֲא

 :יל הימל הלל הָנעֵת אָלְו םֶמֹי אָרְקֶא

 לֲארְשִי'תקהְּת בשו* ישְחְק הָתַאְו
 :ֹומֲמְלְַּתו ּוחְטָּב ּוניִתבֲא ּוָחְסַב ְךֶּבי
 :ּושוָבאלְו ּוחְטָב ְָּב ּוטָלְמִנְו ּוקַעַ לא

 :םַע יּוזְּו םֶדֶא תַפְרֶח שיאְדאלו תעלות יִכנָאְ
 :שאְ ּועְיְו הָּפָשְב ּוריִטְפִי .יֶל ּוניעָלי יאר"
 ב ץֶפָח יִּכ ּוהָליִצי ּוהָמְלַפָי הָוהְיְלֶא לג
 :יִמָא 'יִדָשלַע 'יחיִטְבַמ ןָמָּבִמ 'יָחִנ הָתַאדיִּכי
 :הָּתֶא יִלֲא ימא ןָמְּבִמ םֶחָרִמ יִּתְכְלׁשִהְךיֶלָעיי
 :רזוע ןיִאיִּכ יהָבֹורְק הָרָצחיִּכ יֵנְּפִמ קֲחְרְּתילַאיי

 :יֵנּוְרְּתַּכ ןָשְב יָריִּבַא  םיִּבַר םיִרָּפ יִנּובְבְסיי
 נאש a הלר | םֶהיּפ יִלָע צפי

 :יִעָמ דותב סָמָג גְנַּ יל הָיָה
 ייֵחּוקְלַמ קּבְדִמ יִנֹוׁשְלְּ ייהכוׁשְרֲהַּכ שביי6

 :יִנָתְּפְשִּת תָומרְפעלו

 ינּופיקה םיִעָרֲמ תַדָע יםיבלְכ יִנּובְבְס יי
 :יִלָנַרְו יִדָי 'יִרַאְּ
 :יבואְרו ּוטיִּבי הָמַה יתומצע-לכ רָפַסַא יא

 :לֶרּונ ליפי ישּובְל :לַעְ םֵהְל ידְנב יקְלַחי
 :הָשּוח יִתְרְוע יתּוליא קָחְרתִלַא הָוהְי הָּתַאְו>

 :יִתְדיִחְי בלצ- דִּיִמ יִשָפַנ בֶרֲחַמ הָליצַהי

 | :יֵנְתיִנֲע יםיִמָר יגרמו היא יִִּמ ינעישוה>
 :ִךְללַהא לֶהְק ּךותְּב יִחֶאְל ךמש הָרּפַסַאי

ft dl; trsp 1; 83יִתְעְושמ (וש י"ימ) | ל-*  Ps 22, 1 656 nָ2 | א * prps 
cf6 ד S Hie sixg || © prpsתלהת  ev ariw || * pl MSSיתאגש | ב ₪1 | 4* אא  

6S Hieולַאנ (קזס לא לכ) | זס *71,6 יז | * alלכי,  prps53 11: לג )¢/(,  g71,6 |  
 יחַטְבִמ || 63855 116 יִדשמ | ז2 = 6+ 1 הָבְרִק יל רצ | 15 vמ ?xc | 16 * | יִּכִח|

Com-1 'מ קָּבְדִמ צו 'מָּב 'מ | זָד * 6 + םיִּבַר | ל 0 יִרֲאַּכ, 115 וְרַאָּכ ,  bo 
prps ;(יראכ dfjcat]2 [₪6 םמדססעד66 ) ורַאָכ velיראכ, עופ ֹוראָכ  :M5קטז וראָּכ,  

 ּובֲאַּכ, גו ּורָּתְּכ | :8 ו? יִתּובְצְע cf 1j 9,28 | 22 * mlt MSS םיִמָאְר | ל prps יִתָיַנַע

sim ZS Aumiliationem meam), al ‘Jy.ןגסט,  rv rareivwoiv6 ( 
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 ּוהּורְבַּכ בקעַי עֶרָזלְּכ ּוהּולְלָהוהוהְי יאר
 :ילֶאָרְׂשִי עַרְזְלָּכ ּונָמִמ 'ּורּוגו
 יִנָע 'תּונַע ץקש אָלְו "הֶזְבאְל יב

 :ַעָמָש ויִלָא 'וַעְושְבּו ּונָמִמ" ויִנָּפ ריִּתְסָה-אָלְו
 :ֹויאָרְי ד םלשַא יֵרְדְנ בֶר להב יִתְלְהְת ְךְּתֶאַמפ

 וישר הָוהְי ללה ועְָּׂשְִוםיונֲע ולְכאְיז
 :דעְל םֶבָבַבְל יחי
 ץֶרָאְ-יִסְפַאְדלָּכ הָוהְיְ-לֶא ּובְׁשְו ור
 :םיוג תֹוִחּפִׁשִמ- ל יגל ּווחּתְשְיְו

 :'הֶאַח יאל :םינּב לשמו הָבלְמַה הוה כ
 ֹוׁשְפנְו רָע יִדְרוידלְּכ ועְרְְ ויָנָפִל ץֶרָאינְׁשּדלָּכּווֲחְתְשִַו ולְבָאפ
 דֶלּונ םַעל ותְקְדַצ ּודיִִיְו ואבי :רוְל ינדאל ירַּפְסי ונָדְבַעְי יערי
 :'הֶשַע כ דָוָדְל רֹוָמְזמי 5

 יִנָציִּבְרִי *אָשָּד תוָאְנְּב* :רָסְחֶא אָל יער הָוהְי
 בוש ישְּפַב :'יָנלַהני תחּונמ יִמלַע
 :ומָש ןעֶמְל קדצדילגעמב יִנֲחְנִי

 עֶר אָריֵ-אְל .תֶמְלַצ אגב ךלאִכ גי
 :"יִנָמחְְו הָּמַה ֶּתְנַעָשִמּו ְךְטְבַׁש יִדָמַע "הֶתַאְדיכ
 יררצ דָנְג ןָחְלַׁשינָפְל ךרעת<

 :הָיְוְר יסוכ ישאר ןֶמָשב ָתְנׁשד
 יח יַמְילְּכ יֵנּופְּדְרי דָסָחְו בוטּדַא

 :םיִמָי ְךֵרָאְל הָונהְיתיִבָּב יֵּתְבַׁשְו
 רֹומְזַמ רולו 24

 :הָב יֵבְׁשְִו לבת הָאֹלְמּו ץֶרֲאָה הָוהיל
 :ָהְְנוְכְו תֹורָהְג-לַעֶו ּהָדְסְי םיִמידלַע אוהדי

 ds םֹוָקָמִּב םוקיײימּו הָוהְי-רַהְב הָלעֶיײיִמּי

 24 ** 25° fit || (frt add | * KO (non Or°) 63712 ירה exc || * 1? תונעל) |
 : 6 יעושבו יִנָמִמ | 27 6 ₪1 ו 0060, sim 3 || 28 IMS 65 Hie וינָפְל

MSS GE'S Ww] || > pc 155 8291 68’ / אּוהְו | בס *1 שי ול ךַא | * ק6 c 
 Hie דל | 5 Vrs nen | בז * 60 יִעְרז | * prb 1 < 68 רפַסִי | © prb 1 < 63 רז

|Ps23,2°663+ הוהי  " | conjg; trsp:רזד  c6: :NQ) etcרודל 32° .  al 

 + éxei = py | * rsp + | 4 ** ₪ dl; trsp ,, | " prps Jn], al יִנְגַהַנְי | 6 5

 יִּתְבָשְו 1 יִּתְבַשִיְו f 36 116 habitato) || Ps( 24, 2 >620 | 3 115 ּהרַהְּב.
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 924 םילהת 25,15—24,4

 יושפנ 'אְוָשל אָשְנהאְלירְשַא בָבְלדרַבּו םִיַפַכ יִקְני
 : :המרמל עֵּבְׁשִנ אָלְו
 :ועָשִי יהלָאמ הָקְדְצּו הוהְי תֶאַמ הָכְרְב אשי
 :הלס בלעו יְּדיִנפ ישקבמ יושרד רוד הופ

 כה ךֶלמ אובו לע יתְתִפ ואשה םכיׁשאָרוםירעְׁש ואש
 :הָמְחְלִמ רּוְִּג הָוהְי רֹוּבנְו ונע הָוהְי דֹבָּכַה ףָלִמ הֶז ימ*
 :דובָּכַה ְךֶלַמ אבְיְו םֶלוע יֵחְתּפ ּואָשּו םָכיִׁשאָרוםיִרֲעְׁש ּוָאְׂשִפ
 : 'הלס דּובְּכַה דלמ אּוָה תֹוָאָבְצ יהְוהְי דּובָּכַה ךלמ ה הָז אּוָה ימי
 / דול 25

 :יאָׂשֲא יִשְּפַנ הָוהְי ךלֶא ₪9
 :יל יִבְוְִא ּוצלַעלַא הָׁשֹובָא-לא יִּתְחַטַב ָךּב יִהלָאי ב
 :םקיר םיָדְנּוּבַה ושבי ּושְבָי אל ְּךֶנָקלּכ םנפ ₪

 :ינֵָמל יִתּוחְרֶא יֵנֲעיִדוה הֶזהְי ךיכְרִדי ה
 יעָשְו יהלָא הָּתַאיִּכ .יִנְַמְלְְּךְתְמאְב יֵגְבילְדַהפ ה
 :םוּיַהלָּכ יִתיּוק ךִתּוא ₪

 :הָמַה םֶגֹעמ יִּכ 'ָךיִדְסַחו הָוהְי ךיִמְחְרדרֶכֶז5 0
 הָּתָא"יִל"רָכְז ָךְּסחְּכ רֶכְזִתִַלא ייִעָשְפּוויִרועָב תואָטַהז (ח)

 :'הָוהְי ָךְבּוט ןעַמְל
 :ּךֶרֶבּב 'םיִאָטַח הָרֹי 'ןֶּבלע הָוהְי רָשְיַובּוְמי ₪
 :וכְרד םיִוְנע דָמליִו טָּפְשָּמּב םיִוָכַע ךְרדיל 9
 :ויָתֲֹעָו ותירּב יִרְצְנְל תָמָאְו דָסַח יהָוהְי תֹוחְרָאלְּכיי כ
 :אּוהְדבר יִּכ ינועל ָּתְחַלָסְו הָוהְי ְךמׁש-ןעֶמְליו ל
 :רָחְבִיְךֶרָדְּב ווי הָוהְי אָרִי ׁשיִאָה הָזְיִמי> מ
 :ץֶרָא שריי ּועְרזו ןילְּת בֹומְּב ושָפְנ 0
 :םַעיִדוְהְל ותיִרְבּו ויָאָריִל הָוהְי דוסיצ (ס)
 :יִלְגַר תָשְרַמ איִצוידאּוה יֿכ = הָנהְידְלֶא דיִמָּת יניִע5ּ ע)

 4 * mlt MSS 1 min | * K mlt MSS Vrs WD), Q compl MSS יִשפנ; 1 א[
 5 ₪ add || 6 * א ושר, 1 6 0 וישר 6/1553: הוהי שרד | 6 יָהְלֶא ינּפ,
 mss 3 יַהְלָא יִנָּפ ft recte | g 16 pl MSS א[ cf7 || ro * frt ins יַהְלָא |

dl | 3 156 ]גטס פק || 2  Ps 25, 1 prb vb nonnulla exc; prpsל >6 |  

 ּובָשָי | 5 4MSS 63 gniN]; ft stich exc, 6] 8 7 ₪ 36 1 | 6° Var דרֶכְז |
prb 2 vel > dl; frtהוהי 6 6” | 7 * קזט 61 6 3 | *-*  conjg, al dlל ₪4 6 2  

 6 post 5 trsp || 8° ₪ 61 | ° ?1 םיִאְטח | ף !ft ֹוטָּפְׁשָמְּב | זס = ft ו ויתחְרֶא |
 14 ? 1 עידוי םֶהָל, a1 ₪ ץַּפָח
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 :יִגֲא יָנעָו דיִחְידיִּכ :יִנָגחְו ילַא"הנְפיפ ₪
 :יִנָאיִצְוה יתֹקּוצִמִמ ֹוביִחְרַה יִכְבָל תוָרְצז ₪
 :יִתואטַחלָכְל אָשְו יִלְמֲעַו יִיָנָע הֶאְרִי ה
 :יִנּואְנֶש 'סָמְח תֵאָגׂשְו ּבָריִּכ יביִאיהַאְריפ 0

 , תיוק י5 נצ רֶׁשיְ םֶתיי ₪
 :ויָתֹורְצ לפמ לֶאְרשְיתֶא םיִהלֲא הָדְּפ*

 ו דְודְלי 26

 :דָעְמָא אָליִּתְחַטְב הָוהיִּו יִּתְכַלָה יֵמְתְּב יִנֲא"יִּכ הוהְי ינֲטְפָׁש
 :יִּבַלְר יִתויְלַכ הּפוְרָצ יֵנָפַנְו הָוהְי ינֵגֲחְב
 :ךִּתְמִאְּב יִּתְבַלַהְתָהְו יגיע דֶגנִל חי

 :אֹובָא אָל םימלענ םעֶו אְוׁשיֵתְמםע יִּתְבׁשְיהאָל
 :בֵׁשֲא אָל םיִעָשְריםַעְו םיִעָרְמ להק יִתאַנְׂש5
Sהוהְו ְּךַחַבְזִמיתֶא הָבְבְסַאו יּפַּכ ןָֹקנַב ץַחְרֲא: 
 :ָךיִתואְלְפַנדלְּ רֿפסלי הָדֹוּת לֹוָקְּב עַמְׁשְל7

 :ְָדובְּכ ןְּכְׁשִמ םֹוקְמּו ְּךָתיֵּב 'ןועָמ יִּתְבַהֶא יהוה
 :ִיַח םיִמָד יׁשְנַא-ִעְו יִשְּפַנ םיִאְטַחדבִע ףֵסֲאָּת-לַאפ

 :דַחָׂש הָאְלִמ םָניִמיִו הָּמִז םֶהיֵדיִּבירֶׁשַאפ
 :יִנָגְחְויִנדָּפ .ךלא יִּמְְּב יִנָאְו יי
 :הָוהְי ףְָּבַא םיִלַהְקְִב רּושיִמְב הָדְמָע יִלְגר5* =

 ודְוָרְלי 7

 אָריִא יִּמִמ יִעָשיְו יִרואוהָוהְי
 :דָחְפֶא יִמָמ ייַחדזועַמ הָוהְי

 יִרְׂשְּב"תֶא לָכָאל םיִעָרְמו יִלָע ברב
 :ּולָפִנְ ולָשּב הָמָּה יִל יִביֲאו יִרָצ
 יִּבֶל אריאל הנחמוילע הָנֲחַּת-םִאפ

 :ַחַמֹוב יִנֲא תאֹזְב הָמָחְלַמ ילע םוָקָּת"םא
 שקבַא ּהָתֹוא ּהָוהְי יתַאמ יּתְלֲאְׁשו תַחֶאי

 ז7 חק; זק ּוביִהְרַה 41 'מו ביַחְרַה ש6| קַחְרַה || 18 קזקs הָרְק, םּדק, לֵּבק,
et trsp 19 ante 18; 3MSS > 19 | * prps₪1 םדק  * cf ad 19 | rgבשק, הָחְק,  

5 cהָּפֹורְצ 0 הָפְרַצ | 6 ₪+ 41 || 7 ק Ps 26, 2 Kםֶנִח | 21 ו5 6 6 הוהי |  
servitium ||6 .עומשל (עמשל) ; 1 8 | 8 * ₪+ 41 | ל 6 0 = םענ ? 3  

 זז 6** + הוהי | Ps 27, 3 122155 אָריִא | 4 * 6 -תֶאַמ, גו "תָאַמ.



 926 םילהת 28,3—27,5

 יח ימידלּכ הָוהְי ד תיִבָּב יִּתְבְׁשי
 :ולְכיֵהְּב רֶקְבְלּ הָוהְי"םַעְנְּב תוזחל

 הָעְר יב הסב יִנְָפצַי יב
 :יִנָמְמוְי רּוצְּב יִלָהֶא רֶתְּב יִנרְּתְסַי

 יַתּוביִבָס יִבְיא לע ישאר יםָרי הָתַעְו
 הָעּורְת יִחְבַז ּלָהָפְב הָחְּבְִאְו
 :הוהיִל הָרְמַזַאו הָריֵׁשֲא

 :ינעְ יִנּנְחָו אָקֲא ילוק הָוהְיְעַמְשז
 :שקבא הָוהְי יְְּפתֶא נפ ּושקּב יל רַמָּט בל
 "ֵּנָמִמוְיִנְפ רָּתְסַּת-לַאפ
 ָתייָה יִתָרְזַע ב ףאְּבדטִּת לא
 :ֵֹעְׁשְי יֵהלֲא יִנֵבְזעַּת-לַאְו יִנָשָּטִתִ לא

 :יִנָפְסַאְי הָוהֹיו יִנּובָזִע ימאְו יבא
 בר הוה נכה

 :יָררֹוׁש ןעַמְל .רושיִמ חרָאּב יִנָחְנְו
 יָרְצ שָפְְּב ייִנָנְתִתְלַאִיי

 :'סָמִח חֶפיַו" רֶקָשיְִע יבדומק יִּכ
 :םייח ץֶרָאְּב הָוהְיבּוטָּב תּואְְל יִּתְנַמֲאָה אללי
 :הָוהְילֶא הּוקְו בל ץמָאְיְו קזח יהָוהְיְדְלֶא הוקי

 דֹוָרְלי 8
 יִנָמִמ שְרָחַּתִ-לַא % אַ "הוה א

 | לא יעּושְּב ינּונְחַת לוק עמי

 שרק ריִבְדלֲא .'יני יֵאְְׁנְּב
 ןְנָא ילעָפמעְו םיִעָשְריסִע ינְכְׁשְמַּת"לַא

 םָבָבְלְּב הָעְרְו םֶהיֵעֵרמִע םולש יֵָבְד
mit1ּכְסְּב | *  Q Vrs2 הָּכְסֶּב,  add cf 23,6 | 5 * mlt MSS D min;4 %°?  

 MSS ם min || 6 * 55 Hie םיִרָי | * 6 יִּתְבַֹ 6 56 cסח;); 1 זז הָבְבַַא ביִבְס |
|>mlt MSS 65 | 8 prb crrp || g frt vbb exc || rr 1 vbb exc; al7  

sic 41 (c punct);הוהי | ** 1 ? יִל ח וחיִפִיְו | 13  r2 * frt ins c Hieש 'ל | ' om 

vbbהוהי  Hie 3 ego autem; frt dl, vel post5< 6 ול 6 12 4 MSS; 

exc (vel 1? (אלו || 14 °° prb dl || Ps 28, 1 * mtr incert | * frtdl | 2° 6 
Hie + הוהי || * ? ins הiיה. 



927 28,4—-29.9 PSALMI 

 םָהיֵלְלעַמ עֶרְכּו םְלעַפְּכ םֶהְל"ְוּתי
 :'םָהְל םִלּומְג בָשֶה םֶהָל ןִּת םֶהיִדְי 'הָשעְְּכ

 יְָי 'השעמ"לָאְו הָזהְי יתָלעַּפלֶא ּוניָֿ אל יב
 :'םְבְו אָלְו 'םֶסְרָהְי

 :יִנּונְחְּת לוק עַמָׁשִיְּכ הָוהְו וְרְּב
 יִּבִל חַטְב וָּב .יִנָגָמּו יִנעּוהָוהְיד

 :ונָדוהא יִרשמּו בל 'זלעו "יתָרֶזַעְ
 :אּוְה וחיִשְמ תועּושְי זוַעָמּו ומְלדְע הוה
 ּךְתְלְחְנדתַא ְּךַרָבּו ְךמעתֶאוהָעיִׁשֹוהְפ

 :םֶלֹּועָה-דַע םַאְׂשנְו םַעְרּו
 ודל רומזמי 29

 םיִלַא נְּב הֶוהְיל ּוָבָה
 :זָעָו דּובְּכ הֶוהיל ּובָה
 ומָש דוָבְּכ הָוהיִל ּוָבָהְ

 :יׁשָדְק"תרְדַהְּבי הָוהיִל ּוְוחְּתְשַה
 םיִעְרַה דּובְּכַה-לֲא םִימַה-לע הָוהְי לוק

 :םיִּבַר םימ-לע הוהְי

 :רָרָהְּב הָוהְי לוק תָכִּב הָוהָיהלוקּ
 םיִזְרִא רבש הָוהְי לוק5
 :ןונְבָּלַה יזְרֲא-תֶא הוהְי רש
 ובל לגעְומְּ םדיקריופ

 :םיִמֲאָר ָמְּכ ןוירשו
 :שֶא תֹובֲהַל בצח הָוהְילוקל

 רָּבְדִמ ליִחָי הָוהְי לוקה
 :שַדָק רֵּבְדִמ הוה לחי
 תוליַא ללּוחְיו הוה לוק

 :תֹורלְי ףָשַתַיַ
4 *°>3 | * 2MSS 6/6 יִשַעַמַּכ | 5 * IoMSS A תַלְעָּפ | > 22155 % 

  68ל |  | > 6 Hie an | % 6 Hie’ | 7 * trsp accent; ₪4 [ dl; >3יִשָעַמ

 = 6 6 + | 0005 pov kaiא007070] = ץלחינ = ,6 3 germinavitl)6600ש,

  Hie mea, 0 iudv || Ps 29,1 gMSSומעל  | 8 1 6 SMSS 8ן (ירָאָש) יִרָשְּב

  | 3 ? 6 eq cong | 6 prbםיליא |26 6צ 00\ף +6 0 (ושד ןק *תַרְצְךְִחְּב)

 הוהי לוק.  + vb exc vel dlתֹוליַא);  proדקר; זק , || 9 קזק תולעי (ג] תוליא !



 928 םילהת 31,8—29,10

 :דובָּכ רמא ולָּכ ןְלֶכיֵהְבּו
 בש לוְּבִמַל הָוהְי

 :םלועְל למ הוה בש
 ןּתְי וָמַעְל זע הוהְיי

 :םוְלָשַב ּומעדתֶא ּךרְבִי ו הוה
 :דודְל תִיְּבַה תַּכְנֲח"ריִׁש רֹומְזַמִי 0

 :יל יו תְחַפׂש"אָלְו ינְתיִלְד יכ הוה ממו
 :יִנָאָּפְרִתַו ךיִלַא יּתְענׁש יַהְלֶא הוה
 :רוב יִדְרויִמ יִנָּתיִיח ישפנ לוָאְשְֶמ תיִלעֶה הוהְיּצ
 :ושדק רכז ּודוהְו ויָדיִסַח הוהיל ורמז5
 :הָּנַר רֶקּבַלְו יִכָּב ןיִלָי בֶרָעַּב ונוצְרַּב םייח ֹופִאּבוענְר יב

 :םָלּועְל טּומֲא-לַּב יולָשְב יִּתְרַמָא יִנֲאַול

 לָהְבנ ִתיִיָה ְּךינֿפ תְרִתְסַה זע ֹרְרְֹל הָתְדְמַעַה ְנוצְרְּב הוה
 :ְַּחְהֶא יָנֹדֲא-לֶאְו אָרְקִא הָוהְי ְךֶלֲא
 :ּףִּתְמִא דיִניַה רַפַע ךדויה תַחָשלֶא יִתְדַרַּב יִמְדְּב עַצַּב"הַמיפ

 :הָחְמְׂש נראת .יקש תחת יל למל רְפְסַמ ָתְבַפָהְיי

 דוא םָלועְל יהלא הָוהְי לִי אָלְו לוב רמי ןעמליי
 :דְוְְל רֹוָמְזַמ חַצְנֶמְלי 1

 םֶכועְל הָׁשֹובָאלַא יִתיִסֲח הָוהְייְּב*
 ,pula טה נמל ְּךְתְקדַצּב

 הָּתֶא יִתְדּוצְמּו aly :ינעישוהל תולוצמ תיל
 יִל ּונָמָט ּוָז תָשְרַמ יִנָאיִצוְת :ינְלֲהנתּו יִנחְנַת ידמש ןעמְלּ

 יחּור דיָקפַא לדיג :יִזּועָמ הָּתַא יּכ
 אָוָשיִלְבַה םיִרְמְשַה יִּתאָנְׁשז :תָמָא לא הֹוהְי יתוא הָתיִדְּפ
 ְּסַחְּב הָחְמְשָאְו הָלְיִגֶמי :יּתְחָמְּב הָיהְילָא יִנֲאנ

pps pl) |6 מ; 1 א | 6  MSS AZ Hie6008 יִדְרַויִמ 0  Ps 30, 4 K 
(sic 1MS) |ירדה  = gloria meaאטגג ןוסט 3  rg6 יִרְרַהְל 6  prb crrp,8  

 g mlt MSS הוהי, 6 יָהְֶא | זז * 6 עַמָש | * 6 יִנָנַח | < 65 הָיָה | 13 6 | 6
frt recte; hicהוהי  + S(יִנָליִצַהְ) 3? זא Ps 31, 2 60 656\00 ueןוסט |  

et in vv sqq trsp : | ₪ ןעַמ | 4° 1MS S+ הוהי | ל-ל 3 me consolatus est; 
prb dl vb || 5 prb 1 tip | 7 16 1MS et Vrs .תאָנָש 



31,9—32,1 PSALMI 929 

 :יֵׁשְפַנ תֹוָרָצְּב ּתְעַנִי יִיְנָעְתֶא ָתיִאָר רֶׁשֲא
 :יִלְנַר בָחְרָמַב תְדמעֶה בִיֹואידָיְּב יִנֵּתְרנְסִה אלו

 :יִנָטְָבּו יִשְפַנ יֶניִע יסעכְב הָשֶשַע יל ב רצ יִּכ הָזהְי יִנָּגָחּיפ

 הָחְנאּב יִתּונָּו יח ןְְֹב לכ כי
 :'וששע יַמְּצַעַו  יחכ ינוב לש

 לאָמייִנְכָשְלְו הָּפְֶח יִתְִָה יְִרוצְלְכַמי
 :יִּנָמִמ ּוָדדָנ ץּוחּב יאר יִעְַיְמְל דַחְפּו

 :דבא יִלְכַּכ יִתיִיַה במ תַמְּכ יִּתְחַּכָשְני
 ביִבְסִמ רוָגְמ | םִיִּבר תָבּדייִּתְעַמְש יב

 :ּומֲמָז יִשְפַנ תחְקֶל יִלֶע דַחָי םֶדְסְוהְּב
 :הָּתֶא יהלֶא יִּתְרַמָא הָנהְו יִּתְחָטִב ךיִלָעו ינאי

 :יִפְדְרִמּו יִבְוְאְדדיִמ  ינליצה יָתּתַע דָיְּב
 ְְָסַחְב יֵנֲעיִׁשוֲה ףְָבַעְילע ָךיִנָפ הָריִאָה יז
 :לֹואְׁשִל ּוָמָּו םיִעָשְר שבי ְּךיִתאָרָק יִּכ הָׁשֹובֲא-לַא הוה
 :זּוְבְו הָואֵנְּב קֶתָע קינצ-לע תֹורְבְהַה רֶקָש יֵתְפִש הָנְמַלֶאָתיִפ

 ְךיֶאֹריִל ְתְנָפְצירְׁשאךְבּוט-בַר המ
 :םֶרֶא ְּב דָנָנ ףֶּב םיסוחל ָתְלעּפ

 ׁשיִאיַסְכְרַמ | ךיֶנְּפ רָתַסְּבוםֶריִּתְסַתו
 :תֹוגׂשְל ביִרָמ | הָּכְסֿב םנּפְצִת

 :"רֹוצִמ ריעּב' יל יּהְסַח איִלְפַה "יִּכ הָוהְי ְךוָרְּב
 ףיניע דגַנִמ יִּתְזרְנִנ יִּזָפְחְב יִּתְרַמָא ו יֵנַאוג

 :ךילא יעְושּב ינּונֲחַּת לוק ְּתְעַמְׁש ןכָא
 הָוהי רצנ םיִנּומָא וָדיִפַחלּ הָוהְיתֶא ּובָהָאי

 :הָואג השע רֶת-לע םֶלשִּ
 :הָוהיל םיִלַחְיִמַהלְּכ םֶכְבַכְל ץֶמָאִיְו וקָזָח5

 ליִּכָשַמ דְוְדְלי 92

 :הֶאָטַח יּוסָּכ עַשָּפדיּושְנ יִרָשַאי

prb6 2 ייָנְעְּב | ל  velזז * 1 6 68 יִנָעָּב  || frt dlסֶעָּכִמ || *  roMSSזס *  

vel Nb; trsp accent || 15 frt dl || 16 prpsרוגמ  velדונָמ  crrp | 12 prps 

(sz0i elegit), ₪4 רֶׁשֲא | * 5 00/05 MSSיָפְּדַרְמּו | 20 355 6 + הוהי | 22 *  

 Saiov 00100 || 5 <6, 3 ול | זק קוצמ תעְּב | 23 141155 יֵּתְרוְגָנ 5
cf Jon 2,5 | Ps 32, 1 * mtr incert ||» Sexta WJ.יִּתְׁשַרְנִנ  



 930 םילהת 33,8—32,2

 נע וָל הָוהְי בֹׂשְחִאְל םֶדֶאיִרָשָאי
 :הּיָמְר וחּורְּב ןיִאָו

 :םִויַה"לָּכ יִתְנַאָשְ ימצע ול יִּתְׁשְרחַה יב
 תי ילֲע דָּבְכּת הְללְו םַמוי יב

 :יהָלס ץיק קייִנְבְרַחְּב ירש ִַּפָהָנ
 יִתיִסָכאְל ל ינלעו יצעידוא יִתאָטַח5

 הוהיִל 'יעְׁשַפ ייל הָדֹוא יִּתְרַמָא
 : 'הלס יִתאָטַח ןוע תאׂש הָּתַאְו

 לא ו דיִסָח- לכ ללַפְתִ תאז-לעפ
 :ּועיִּגַי אֶל ולא םיִּבַר םִיַמ ףָמׁשִל קר אֹוצָמ תַעְל
 יִנְרְצִּת רצִמ ל ירָתַסוהָּתַא7ְ
 :הֶלָס ינָבְבֹוסְּת 'טלפ יגר

 לת רב ואי ליש
 דלא "ברק לב | :יניע ְךיִלֲע הָצַעיִא

 םלבל יד ןסְְתמְּב ןיב ןיא רכס וונהְּת-לַא
 עֶׁשרל םיִבּואְכַמ םיִּגַרי

 :ּונָבְבֹוסְי דָסַח הָוהיִּב ַחַמֹוּבַהְו
 םיִקיִּדצ ּוליִנְו הוהיב ּוחָמְׂשִיי

 :בְליִרְׁשיהלְּכ ּוניֹנרַהְ
 :הַָּהְת הָואָנ םיִרׁשִַל .הָוהְיּב םיקידצ וגני 3

 :ולדּורְמַז רֹוׂשָע לָבנְּב רּונְכְּב הוהיִל ּוָדוה
 :הָעּורְתְּב ןגנ ּוביִטיִה ׁשֶדָח ריש ול-וריש
 :הָנּומָאְּב ּוהָשַעָמדלַכְו הוהְירַבְּד רשיד

 :ץֶרָאָה הָאלְכ יהוהי דָסָחי טפְׁשִמּו הקדצ בא
 :םָאָבְצ"לְּכ ויֿפ ּוְָבּו ּושעג םִיַמָׁש הָוהְי רבב
 :תּומּוהִּת תֹוָרְצֹוֲאְּב ןֶתנ םִיַה יִמ דָּגִּב סנכי

 :לָבַת יִבְשְיְלָּכ ּורּוגי ּונָמְמ ץֶרָאָהלָּכ הָוהְיִמ ואייל
3 compl MSS לב | 4 * 6 ה Hie versatus sum; א5 + יב: | 

 5 6%20₪' Hie של, 3 יִדָשְל | < 0 ינברחב ; 115 ינברחְּכ ₪ז 26 |! 6 ץוק |
 * >6* | 5 6 יי | b 2MSS GA יל | < pc MSS GA Hie יעשפ |
 4 < Hie | 6 = crrp; prps 'ש לוק רֵצֵמ, 31 קֹוצָמ תַעְל 61 קוצָמ ֹואְצָמ תֵעְל |
 7°$רתDס | °° crrp, 6A Hie Bj]; al dl ינר | 8 6 eriotnpiw = הָצָעֶא

pc MSS33, 1 65 + דל | 3  prb crrp || Psל  || ‘an16,30 || ף * 23155  Prv 
 הוהיל, ו 4 | 5 = 1 ודְסַח | 6 = 81 ּורָבְרַּב | 7 1 6 עפ דֹנַּכ = דאנַכ | 8 ₪ 1.
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 :דמעיו הָּוצדאּוְה יִהַּו רַמָא אּוְה יב
 :םיִמַע תובָשְחַמ איִנַה םיוג תצע ריִפַה הָוהְייפ
 :רֶדָו רלל ובל תוְבָשְחַמ רמעת םלועל הָוהְי תַצְעיי

 :ול הלחנ נל רַחְּבוםְעֶה ויָהלֲא הָוהְידְרָשַא יוגה יִרָשַאיי
 :םֶדֶאַה יִנָּבדלְּכ-תֶא הֶאְר הָוהְי טיִּבַה םיִמָשִמי

 :ץֶרֶאַה יִבָשולָּ לא תיִנְׁשִה ֹוָתְבׁש-וכָמְמ
 :םהישעמה לב לֶא ןיִבַּמַה םָּבְל דַחָי רצה 5

 :ֲכיבֶרְּב לַעָּנְיְיאְל רובו לָחיבְרְּב עֶׁשונ למה
 :טְלַמְי אל וליַח בֶרְבּו הַעּושתל םּוסַה רקשיל

 :ְִסִחָל םיִלָחיִמְל .ויִאְרְודלֶא הָוהְי ןיע הָּגַהְי
 :בָעְרְּב םֶתויִחְלּו םָשְפִנ תֶוָמִמ ליִצַהְליִ
 :אּוה ּונָנִגָמּו ּונֵרְזַע הָוהיִל הָתּכִח ּונֵׁשְפַני

 :ּונְחָטְב ושְדָק םָשְב יִּכ .ּונָבְל חַמְׂשִי וָבְדיִכי
 :ּךְל ּונְלחי רֶׁשֲאַּכ ּוניִלָע הוה ָךְִּסַחְיִהְי
 :ךלינ והשר ְךלָמיִבַ יִנָפְל ומעט-תֶא ותונשַּב דולי 4

 :יפָּב ותַלְהִּת דיִמָּת תַעְ-לָכְּב הָוהְיתֶא הָכְרָבֲא* (א

 :ּוחמְשיְו נע ּועְסְשְי יִשְפנ ללהְתִת הוה ב
 חַי ָמָש הָמְמּוְְנּו יִּתַא הָוהיל ול 2
 :יִנָליִצַה יתורּונַמ"לְּכַמּו יִנָנֶעְו הָנהְיתֶא יִּתְשְרְּ ה
 :ּורְפָחְיְלַא םֵהיִנְפֹו ורֲהְנְו 'ויִלֶא יּטיִּבַה (ה
 :ועיִשוְה ויתורצ"לְכִמּו יֵעָמְׁש הוהיִוי אָרָק יִנָע ה ₪0

 :םצְלֲיו וייל ביִבְס הוהְיידאלמ הנח (ח
 :ב"הָסְחָי רֶבָּגה יֵרְׁשַא .הָזהְי בּוָטיִּכ ּואְרָו ומעט (ט)

 :יִאָריִל רֹוסְחַמ ןיִאיּכ ּויֵׁשדְק הָוהְידתֶא ּואָרָי
 :'בּוָטיִלְכ ּורְסְחיְדאְל הוה יׁשְרְְו ּובֲעָרו ּושָר 'םיִריפְּביי כ
 :םֶכְדְמלַא הוהְי תֶאְרִי יָלּועְמַׁש םיִנָבדּוכְליי (ל
 :בֹוָמ תֹוָאְרְל םיִמָי בהא םייח ץַפָחָה ׁשיִאָהיִמי מ)
 :הָמְרִמ רֵּבַּדִמ דיִתְפְשּו עֶר ָךְנושֶל רצְניצ ס)
 :ּוהָּפְדְרו םולָׁש ׁשָּקַּב בוט-השעו עַרָמ רוסי ס)
 9 3 דַמַעַיַו | 12 41? | 14 12315 ושדק || 15 6 דָחָי | 17 66 טַלָמִי | 18 5
 63 Jy | Ps 34, 6°] 6 8MSS )6( 3 Hie‘ ּוטיִּבַה | * 1 ₪ יִלֶא | * 6

SAS Hie ּורָהְנִג | “lc 65 6 םֶכיִנַפּו | 7 **1 זמ עַמָׁשו | g prb dl | r= prps 

 םיִרְּפּכ ?), 1 םיִריִּכַּכ | * 41 בוט לכ 611 ויַׁשְרדו.



 932 םילהת 35,13—34,16

 :םֶתָעְושדלֶא ויָנזָאְו םיָקיְצ"לֶא הָוהְי יגיעו" ע)
 :םֶרְכז ץֶרָאַמ תיִרְכַהְל עֶר יׁשְֲּב הוהְי יִנָפיז ₪
 םָליִַה םֶתּורְצלְּכַמּו עֶמְׁש הָנהִו וקעָצ יל ₪
 :עיִשוי ּוְרייִאְּכדתֶאְו בֶליירְבְׁשנְל הָהְי בורק ק
 :הָוהְי ּונְליִצַי םֶלָּכְמּו קידצ תוָעְר תוּבֶר= (ר)
 :הָרָּבְׁשִנ אָל הָּנַהִמ תַחַא ויָתְמְצַעְלָּכ ירמשיי (ש)

 :ּומָשָאְי קיִּבצ יִאָנְׂשְו הָעְר עָשְר תַתֹומְּת== (ת
 :וְּב םיקחַהלּכ ּומָשְאְי אָלְו ויָדְבֲע שפג הֶוהְי הפ

 ו דְוְדְל"י 5

 :יִמָחְלתֶא םַמָל 'יִביִרְדתֶא הָוהָי הָביִ
 :יִתְר ָעַּב הָמּוקְו .הָּגִצְו ןגָמ קח
 יִפְדְר תאְרְקל ירו תיִנֲח קֶרהְו

 :יִנָא ּךְתָעָשְי יׁשְפנְל 'רָמָא
 ישְּפַנ יִשְקַבְמ ּומְלְכִיַו ושְבְי

 :יִתָעָר יֵבְׁשִח ְּרְפְחִיְו רוָחֶא ּוגָל
 :'הָחּוד "הָוהְי ףָאְלַמ חּוְריִנְפל ץֶמְּכ ויהי
 :םֶפְדְר 'הָוהְי ךֶאָלַמו" תֶקלקלחו יִּדׁשִח םָּכְרד"יַהיפ

 :יִשְפַנְל יורְפָה יבנה | םָּתְׁשְר "תַחָש יֵלּונְממ םָנֲח"יכ
 יעֶרידאְל הָאֹוׁש ּוהָאובת"ל

 ּהָב"לָפִי 'הֶאוש3 :ְָכְלִּת ןְמְטרְׁשא ּוֵתְׁשְרו
 :ותָעּוְׁשיִּב שיִשְת הָוהיַּב ליִנָת יׁשְפַנָ
 ְךֹומָּכ יִמ הָנהְי  הָנְרַמאּתויִתְמְַע לָכיס

 :ולזגמ ןויְבָאְו ינָעְו ּונָמִמ קָזְחַמ יִנָע ליִצמ
 :ינְלָאְׁשִי יִתְעַדיאְל שא םַמְח ידע ןּומּוקְי יי

 :יִשְפִנָל לּוָכָש הָבּוט תחת הָעָר יִנָּמְלשְייי
 יִשְפַנ םַָּב יִתְיִגְע קֶש יִשּובְל םֶתולֲחַּביִנַאוי
 16 trsp 16 et 17 | 18 636 + םיִקְּדַצ 1 41 | 2ז 23155 6 +הוהי | 22 6

 תַתּומְּת | 23 65 116 הֶדָּפ | 8 35, 1 * 6*+ רזמְזִמ | * 855 3 יִביִר |

 2 pl MSS 'עָל | 3 * prps *רֶנְסְו frt vb exc * | (gdrapic) | 5 **?11כָאְלַמּג | 6
dics)11כָאְלַמּג || 7 * קזט ? *"* | og; ₪ trsp 55 ₪ 62 || 6 * ₪ dl (c 1sq)6  

dveidigav; frt dl || 8 ==? dl (cf Jes 47,11)ל 1 תַחָשְו < 3 | < 23155 ופרח 6  

vel vbb exc | * ₪ 1 הָחּושַּב | ro ft dl | זז ? dl | 2ז mlt MSSjbbW, 3MSS 
 . | 13 ₪ dlורקש  alלוכנ  cf 2 660010660; prpsלוכש



 יִל חַאְּכ עֶרְּכי בּושְת יקיח"לע יִתְלִפְתּ
 :יִתְחַש רדק 'םא-לְבֲאכ' "יִּתְכָלַהְתַה

 'יִתְעדָי אָלְו 'םיִכְג יִלָע ּופְסֶאְני ּופְסֶאְגְו ּוָחְמָש ֵעְלַצְבּוי
 'גועְמ יגעל' ייִפְנחְּב< :ּומָדְדאלְו 'ּוערק
 הֶאְרִת הָמּכ גאט | | ומי יִלָע 'קְרֶח
 :יִתְִיָחְי םיִריִפְּכִמ 'םֶהיִאְשִמ ישְפַנ הָביִשֶה

 :ָךְללַא םּוַצֲע םעְּב בר לֶהְקֶּב ךְדוֶאי*
 :ןיעדּוצרְקי יםֵּנַח יִאְנש רקש" יביא יִלדּוחְמָשידלא 9
 ץֶרָא-יִעְגְר לעְו ּורֵּבּי 'םולש אֶל יב

 םהיפ יִלָע ּוביִתְרִיַו יי :ןובשחי תומְרַמ יִרָבּד
 :ונגיע הָתֲאָר חַאָהיחַאַה ּורָמָא

 :ייֵנַּמִמ קחְרּתדלַא יִנדַא שרחתה לא הָוהְי *הָתיִאְרִ<
 :יבירל ינֹֹאו יֵהלֲא יִטָּפָשִמְל הָציִקָהְו הָריֵעָה
 :יילוחמשוהלַאו "הלא הָוהְי 'ִּדְקְדְצָכ יִנָטְפְשּי

 יונשפנ חֶאה לב ּרמאְלא=
 :"ּוהְוְנָעַלַּב ּורְמאֹוהלַאל

 יתר יֵחַמְׂש יְִּחַּי ּורָפְִיְו ושב
 :יִלָע םיִליִּדְנַמַה הַמְלְכּו תָשְבּושְּבְלִ

 דיִמָת ּוָרְמאיְו יקר יצפְח ''חַמֶשיַו ּוגְרז
 :ודְבע םולש ץֿפָחָה יהָוהְי לדג

 ָתלַהִת םויִלְּכ ד הָָהּת נשי
 :דְוְדְל הָוהְיְדדְבַעְל חַצנמַלי 6

 :ויניע דָגְנְל םיִהְלֶא דַחַּפןיִא "יָּבִל בֶרָקּב יעְׁשְרְל עׁשָפיםָאָנ*
 :אָנׂשְל ונע אָצִמְ ויִניִעָּב ויִלֶא קיִלֲחֲהיִּכ
 :ביִטיהל ליִכָשַהְ לַדָח הָמְרַמּו ןֶוָא ויִפיִרְבְּדי

14 * prb trsp x || ל-ל 9(6) לֵבֲאּכ; קזק םַא לָבָאְּכ | 15 9% crrp et frt dl 

(cf 1) || * prps ;םיִרְכָנ || < 6 וערק prps INP | 16 * crrp; 6 6ח6(ק000ע pe 
 'מ נעל;  | b-b 115יִנּופְרַח  alהָּפְרֶחְּב,  (c 15 conjg), alףֶנֹחְּב  prps(יֶנָנֶחְּב);

  a1'ל גועל | < ₪ 1 וקרח | דל * ? 41 | * + 1 םיִנָאשִמ, ! veו 6 6 געל ּוגַעְל
  + dl (velהָּתַאְו | ל  ₪ dl | 22 * prpsםֶתְנַאָשִמ | דפ =* ? 41 | כס 1 לע | 2ז

  | * f: 61 | * 5ְּךְתקְדָצְּכ  | 24 * pc MSהציקהו)  | 23 frt dl (velינדא)
 ]|  frt trsp accentל |  8% dl | 27 * fit Varּוניִשְפַנ | ל  MSSיִב | 25 * יא

Ps 36, 2 ** 6 עשרל עשפ || * 1 prb 6 pc MSS 6 Hie 3 13ל | 3 prps 7], 
al dl. 



 934 םילהת 37,15—36,5

 כָכְׁשִמ-לע בֵׂשְהי א
 :סָאָמַי אל עו בוטדאל ְּךְרֶָּהלע בֵצְיְתִי

 :םיִקְחְׁש-דע ְךָתָנּומֲא ּךְָסַח םִָמָׁשַהְב הָוהְי
 הָּבַר םֹוָהְּת ךיִטְּפָשָמ .לֵאיַררַהְב ותהי
 :הָוהְי עישות הָמַהְבּ םֶרָא

 "וממש ךינרע ל דיפ קמ להו 9
 :רֹוא-הֶאְרנףְרוִאְּב םִַח רֹוָקְמ ףָּמַעְדיִכיי

 :בליִרְׁשיל ְךְתקַדצְו ףיעדול סח ָּשָמיי
 :יִנְָנְּתלַא םיִעָשְרְדדְיְו הָוֲאּג לֶגָר ינֲאּובְּת-לַא
 :םּוק לְכאלְ ןחד ןוא ילעּפ לפְנ םש3

 דל 37

 :הָלְוע יִשַעְּב אנקִּתלַא .םיִעַרְּמַּב רֵחְתִּת-לַא (א)
 :ןולובי אָשְד קֶריְכּו ּולָמְי הָרֵהְמ ריִצָחְב יִּכ

 :הָנּומָא הערּו ץֶרָאןְכׁש בוט השעו הֶוהיִּב חַטְּבי ם)
 :ָךְּבל תֶלַאָשִמ לתו הוהְי-לע ֵנעֶתֲהְוצ

 :הֶׂשעֶי אּוהְו וילע חטבּו ברד הוהיהלע לוג ₪

 :םיִרָהֶצּכ מפ ךקַדְצ רואָכ איצה
 יול ללּוָחְתַהְו הוהילוםוק ד

 :תֹומזְמ הָשע שיִאְּב .ָכְרִּד חיִלְַמְּב רַחָתּת"ל
 :עֶרֶהָלְְדִא רַחְתִּת-לַא הַמֲח בזעו ףאמ ףַרָה ה

 ץַרָאׁשְרינ המה הוה ינקו ןּתרָּבִי םיערמ יכל
 :ּונְניִאְו וָמֹוקְמ"לע תְננּבְתַהְו עָשְר ןיִאְו טעֶמ דָעְויי

 :םֶלָש בֶרדלַע ּוגְגַעְתַהְו ץֶרָאּוׁשְריִי םיִוָנַעַוי
 :ויָנש ויָלְע קָרחְו קיִדִצל עֶׁשָר םמז* ₪

 יָרָדייַרְׁשי ומי אֹכְיּכ הָאְרִיּכ וליקַחׂשִ ינדַאיי
 תוטל ןיְבֲאְו יִנֶע ליִפַהָל םֶּתְשק ָכְָדוי םיִעָׁשְר ּוָחָתַובָרֲח יי (ה)

 :הָנְרבְׁשִּת םֶתותְשקְו םָּבלְב אֹובָּת םָּבְרַחי
cf s7,rr vel W AQ cf 111 2212 | 7 frt 6 8 conijg |םִיָמשדדע  prps6  

Ps 37, 1 pl MSS Vrsיִנָסּובְּת |  prpsינבל) | 12  vs 8 mtr incert (prps 

frt vbb exc; cf ad 14 | 8 °° prps dl(cf7)||5 ךיִטֶּפַשִמ | 7  mlt MSSלַאו | 6  

g frt dl || r3 6MSS אָּב | 14 = frt dl; 31 או' ‘Jy ליפהל c7 conig || ל 5 
 . Hie corde in viaבל; 6



37,16—38 PSALMI 935 

 :םיָבַר םיִעָשְר ןומַהְמ קיִדצל טעָמְדבוס 15 (ט)
 :הוהְי םיִקיּדִצ ךָמּוסְו הָנְרֶבָשִּת םיִעָשְר תועורֶז יָּכל

 :הָיָהִּת םֶלועל םתְלֲחַנְו םֶמיֵמְת יֵמָי הָוהְי עדויי*)
 :ּועָבְׂשִי ןוכְעָר יִמיִבּו הָעְר תַעְּב ושבי-אלופ

 "ודַבאיו םיִעָׁשְר יב (כ)

 :ּולָּכ ָשָעְב ּלְּכ 'םיִרְכ רֶקיִּכ' הָוהְי יֵביָאו
 :ןתונו ןגוח קידצו םלשו אָלְו עָשְר הולי 0

 :ּותַרָכִי 'ויִלְלְקִמּ ץֶרָא ּוׁשְרָי יויִכְרְבִמ יִכי
 :ץּפְחָי וּכְרַדְו ּונָנופי רָבָג"יַדעצמ הָוהיִמ (מ)

 :יםָחָל :ודי ךמוס הוה יִּכ לטוידאל לוד
 -ׁשָקבִמ ועְרַזְי בֶזעְב קיִצ יִתיִאָר אל יּתְנְקנ"םג יִתייְה רעב 5 0)

 :הָכְרְבל ֹועְרֹוו הָוְלִמּו ןנוח םויָהלֶּב
 :'םליִעל ןְכׁשּו בוט-השעו עֶרמ רוס ₪

 ויָדיִסֲח-תֶא בֶזָעַיִאלְו טֿפְׁשִמ בָהאו הָוהְי יב
 :תֶרָכַנ םיִעָשְר עֶר יּורֲמְׁשְנ םִכּועְלי ש

 :הילע רעל ּונָּכשִיְו ץֶרָא-ושריי םיָקיִדצפ
 :טָפְׁשִמ רֵַּדִּת ושל הָמְכְח הָּגֶהְי קיִּדְצדיּפ (פ)

 :וירְׁשא דָעָמַת אל בלב רחל תרותני
 :ותיִמַהל שְקְבְמּו קיִדצל עָשְר הֶפּוצ5* =
 :וטְפָשַהְב ּונָעיִׁשְרי אָלְו .יִדְָב ּונַבעַיײאל הָוהְי 5

 יורד רמשּוו הָנהְיְדלֶא הוק \ק)

 :הֶאְרִת םיִעָשְר תַרְכַהְּב ץֶרָא תֶשָרְל ךמִמריו
 :'ןָנָער חָרוֲאְּכ 'הָרְעְתְמּו יץירָע עַשְר יִתיִאָר>י ר

 :אָצְמִנ אָלְו ּוהֵׁשְקבֲאָו גיא הָּנַהְו רבעי
 :םולָׁש ׁשיִאְל תיִרחְִדיּכ ."רֶשְי 'הֶאְרּו יםָּתירְמְׁשּנז ש)

 :הָתָרְכִנ םיִעָשְר תיִרֲחַא וָּקְחְ ּוָדְמָשְנ םיִעָשְפּו
prb crrp;25 || ל7*  exc; cf20 ה 0  | frt dl5 בר | 18  Hie16 6  

 6 םורְּכ 'כ, 5 116 םִיַרְּכ; קצק םיִרָּכ דקיִּכ | * compl MSS 6 Hie 3 ןָשְעָּכ |
 22 * 6 ויִכְרְבִמ |? 6 ריִלְלקמּ | 23 1 'ד ןנוכ, ג! ד ונָנוּכ | 25 = קזקפ
 trsp post 20a || 26 prps ורכזו; frt vb exc || 27 ins c 6 דַעְו צ6  ץֶרָפְּב |

1c 6 TW] || 34 prb hmstich exc; cf ad 40 |םיִלְגע ||  ins 6 6** (tivouot)28 *  
toy | * 6)3%9%( eraipépevev,6 ץילע = (3Phr) irepuywovpevov, prps35 *  

 prps הָלעְתַמ | = 1 כז 6 63 ןֹנָבָּלַה ןָרָאְּכ | 36 1 6 6 Hie 8 רבָעָאָו |

.Wר$ Hie37 :16 6 116 8 םת | ל 1 הערו | 6 16 6  



 936 םילהת 38,21—37,39

 :הָרָצ תַעְּב 'סְּועָמ הָנהְיִמ םיקידצ תעּושתּויפ (ת)
 'םַעישויְו םיעָשְרִמ .'ֶטְלּפְי םַטְלֿפו הָהְי םֶרֶזְעיו <

 :ּוָב ּוסָחדיִּ

 :ריִכְזַהל ודל רמְזִמי 8
 :יִנְרְסִיִת ךָתָמֲחְבּו .יִנְחיִכוְת ּךְצקּב"לַא הֶוהְי
 :ייתאָּטַח ְָרְי ילָע תַחָנִּתַו יב ּותַחְג ְּךִצֲח כ
 ןנְפִמ יִמָצַעּב םולָש-ןיִא | מעז נְפִמ ירׂשְבַּב םֶתְמְיַא
 :יִּנָמַס ְְָּּכִי דַבָכ אָשַמְּכ ישאר ּוָרְבֲע יִתְנְוַע יי

 ייתיוענז :יִתְלּוא יֵבְּפִמ :יִתְרּוְּבַח וקמְנ ּושיֲאְבַה
 :יִּתְכָלַה ורדק םויהְלְּכ דֶאְמדדַע 'יִתוחש

 :יִרָשְבְּב םתָמ ןיאְו .הָלְקִ ּוָאְלִמ יִלָסְבְדיִ
 :"יּבְל תַמֹהנִמ יִּתְנַאָׁש דָאְמְדדע "יִתיִכְדְְו יִתָנּופְג

 :הָרָּתְסִנאָל ָךְּמִמ יִתְחְנִאְו יִתְואּתִילָכ ָךּדְנָנ ינאי
 :יִּתַא ןיא םהםנ יניעדרואְו יָחֹכ יִנָבְנע רַחְרַחְס יִּבלִיי
 :ּודמָע קֶחְרַמ יבורקו ודמי "יִעְגַנ דֶגָנִמ' "יערוו יבַהֶאיל
 תומרִמּו תיוה 'ּוְרְּבִּד ייִתָעְר ישרְדו יִשְפַנ ישְקַבְמּו שקנו

 :ּוֶנְהְי םויַה לב

 :יִפ"חַּתְפְי אָל םִלֲאָכּו עַמְׁשא אל ׁשֵרֲחְב ינאי
 :'תוחכות ויֿפּב ןיִאָו .עמש-אל רֶׁשֲא שיאָּכ יִהָאְע
 :יָהלֲא ינדַא הָנֲעַת הָּתַא יתלחוה הָוהְי לי
 :ולידגה ילע לגב טֹוָמְּב ילּוחְמְשיִּפ י יִּתְרַמֲאיָּכיז

 :דיִמָת יִּדְגִנ יִבֹואְכַמּו ןּוכְנ עלָצְל יִנֲאיִּכיפ
 :"יִתאָטַחַמ גָאְדֶא דינא יִנועְדיִּיפ

 :רָקְׁש יֵאְנׂש ּוְבַרְו ּומָצְע םיַח יבְואְו
 :"בוטייִפודְר תַחַּת יִנּונְטְׂשִי הבוט תַחַּת הָעְר יִמְלַשְמּויי

Hie; prps trspםֶזועָמ || 40 * 5 <  pc MSS Hie 8 | "1 prb39 % 813 6  

nnn,ב לֶאְו | 3 6 ' post 3436 || Ps 38, 2 1 6 compl MSS et Vrsרמ 'פי ' 
prפז דָּבְכִּתַו | 4 * ק6 )155 8 ןיִאְו | * 653 יִתאטַח | 6 טפק + 6 3 | ל *  

 יִתיִנעַב || * >3; + ץמ exc | 9 * 8%155 יִתאָּכְדְִו | * ק:מ 1איִבָל | 11 6 006 |
 12 prb dl(vel dl יבהא) || °° 6 65 évavriag ןגסט friday = (ושגנ ?) ּועְנַנ יִּדְנָנִמ

 cf Gn 19,19; Jes 49,20 || * prb dl || 13 * ₪ vb exc; al del ושקניו, יתער ישרדו
 תומרמו | * > יִרְבּד | 14 5+ 1 עמשי| 15 = ₪ add || 16 mlt MSS היהי; +

mépprydv20 1 םֶּנִח | 2ז * א יפודר, 0 יִּפְדְר | * 635 + אס\  | dl || rg = ₪ add 

 pe Tov 6ך0חףדסצ dei vekpov eBdeAvruévov = JNJ רֵנָפְּכ דיִחָי יִנּוכיִלשָה



38,22—40,3 PSALMI 937 

 :ִּנָפִמ קַתְרִּת"לַא יַהלֲא | הָוהְי יִנְבְעַּת"לַא==
 :יִתָעּוׁשִת יִנדַא יִתְרְזעְל הָשּוחיי

 :דְורל רֹוָמְזַמ ןותידיל חָצַנְמַלי 9
 יִגוׁשְלְב אֹוָמֲחַמ | יֵכָרְד הָרָמְׁשִא יִּתְרַמֲא*

 :יֶדְגְנְל עַשְר רֵעְּב םִוָסְחַמ יֵפְל"הָרמְׁשֶא
 :רָּכְעָנ יבָאְכּו .בּוָטִמ 'יִתְישְחַה "היו יִּתְמְלֲאג
 :יִנושְלַּב יִּתְרַבּר ׁשֶא"רעֶבת יִגיִגַהּב יֵּבְקְּיִּבל"סַח +

 איָה"הַמ יַמָי תֵּדִמּו .יצקו הָוהְי יִנָעיִדוה
 :יִנָא לַדֲח"הַמ הָעְרֲא
 דג ןיֵאָב יָּרְלָחְו יִמָי הָּתַתְבו תֹּוחָּפְט הָּגַה

 :הלס בע םֶרָאדלּכ לָבָהלָּכְדַא

 ןּסָהְי לֶבַהְרַא  שיאיְלהְָ לבא
 :םֶפְסֶאְיִמ ערידאלו רבצַיי

 :איִה ל יּתְלַחּות | ָנֹרַא ייִתיּוקְהַמ הָּתְעְ
 :ינֲמיִׂשְּת-לַא לב5 תַפְרֶח יִנָליִצַה יִעָשְפד לָּבַמ

 = ּוָתיָשָע התא יִּכ יּפיחְַּפֶא ל יִתְמלאְג
 :יִתיִלְכ יג ידי "תַרְנִתִמ ּףֶעְנִנ יִלָעִמ רסֶהיי
 ׁשיִא ְּתְרַפִי וןֹוֲע-לַע תוָחְכּותַבי

 :הָלָס םֶד אל לָבַה ךא וךּומַח שַעָּכ סָמָּתִו

 הָניִזָאהיִתְעְשְו הוהְיִתְלפִת הָעָמׁשי
 ׁשֶרֲחָּת"לַא יִּתָעְמַּלֶא
 :יָתֹובֲאלֶכְּכ בָשּות = מע יִכְנָא רג יִּ

 :יִנְיִאְו ךלַא ֶרָסּב הָניִלְבַאְו יִנַמִמ עֶׁשְהיי
 :רּומָזמ דול ַחֶצִנֶמלי 0

 :ייִתָעְוש עמשיו" יִלֲא טיו הָוהְי ייֵתִָק הנק
 ןננה טיִטמ ןואְׁש רֹוְִּמ יֵגְלע

Ps 39, 1 הָתיִשֶא e1א ןּותיִדיִל, 06 ןותּודיל | 2 1 8 הָמיֵׂשֲא ץ ve! ,הָנֵּתָא 
$ :8éunv | 3 * 6 érarewdOnv, $ in maestitia fui,  tacebam || ® ftt gl | 

4-6 forma mtr inc | 5 compl MSS הָעְדַאְו || 6 * > compl MSS 6) 8 

sicut vapor; prps לָבָהְל vel לָבָה לע || * > 12 || 7 ? ץמ exc; 1 ? צי ןוה הָמָחָי' | 
8968 Urouovn uoU = יִתוְקִּת | ל mit MSS הוהי || g prps יִפָאש | זס 2MSS 

et Vrs אלו ‘6 ric 100006, prps 6תרּובְגְמ | * ק MSs 3 ףיָדָי | 141 
 . | jt frt dlלֶא +  | Ps 4 * compl MSSהעש

Biblia. 60 



 938 םילהת 40,4--8

 :יִרָשַא ןגוכ יֵלְנִר עלָס"לע סקי
 וניהלאל-הֶלַהְּת שֶדָח ריִשויפְּב ןתיני
 :הָוהיִב וחְטְבִיְו .ּואָריְִו םיָּכר ארי
 וָחַטְבִמ הָוהְי םשרְׁשִא רֶבּנַה רשאי
 :בֶזָכ יַטְׂשְו םיִּבָהְר"לֲא הָנְפדאלְ
 יַֹהלֲא הָוהְי ויהָּתַאו ָתיִׂשָע תוָּבר"

 ךילא ךרעי ןיא וניל ףךיִתבָשְחַמּו ךיִתאָלפ
 :רפַפִמ ּומְצֲע הָרְּבדֲאו הֶדיִנא

 ןו הָלוע 'יֵל תיִרּכ םִינְזֶא" תְַפֲח-יאלו הָהַנַמּו חבוי
 יילֲע בּותָּכ רַפַס- -תַלְֶמְּב" *יתאַבהָּנֶהי יִּתְרַמָא זאל
 :ּתָעָרַי| :יִעָמ ךוְתְּב ףֶתְרּותְו יִּתְצַפֶח יִהלֶא ךְנוצְרְתושעלי

 הָּתַא הוהְי אָלְכָא אָל יִתָּפָש הֵּנִה בר קב וקר יִּתְרׂשִּבוסי
 יִּתְרָמִא ְּךְתָעּוׁשְתו ְּךְתָנּומֲא יֵָל ות יִתיִסְכ אָל יָדְתְקַדַצִיי

 :בֶר יֵלֲהָקְל ְּךְּתַמַאֹו ךְִּסַח יִתְרַחְכאְל

 נפ ְּיִמֲחַר אָלְכתְאְל הוי הָתַאי
 :ינּרְצַי דיִמָת ףֶּתַמַאו ךּרְסח

 רֶפְסִמ ןיא-דע  תועְרויִלָעִּופְפֶא יב
 תוָאְרל יִתְלָכְנאָלְו יֵתֹנֹוע יִנּונישה
 :יִנבְזע ילו ישאר תוָרעׂשִמ ּוָמְצְ

 :הָשּוח יִתָרְוָעְל הוהָי יִנָליִצַהְל הָוהְי הצְרי+
 'הָתּופְסְל ישְפַנ יִשְקְבְמ "ר ּורְָהְְו שבי

 :יִתָעָר יצפִח ּומְלָכִיְו רּוחָא ּנָסִ
 :'חַאָה י חַאָה יל םיִרְמְאְה .םָּתְשְּב בקע-לע יּומָשָי י*
 ךישקבֶמילָּכ :ֶּביּוחְמְשְיְו ושיָשְיז

 .ּ:ִּךֶתָעּושִּת יִבָהְא הָוהְי לּדְנִי דיִמָת יּוָרְמֲאְי
 ייל-בָשחי' יונדא ןויִבָאְו יִנע ינאי

 :ּתְלֶאָש *אָל הֶאַטַז

cr we) 

 ַא ֵאִּתלַא הלא הָתַא יִטְלַּפִמּ ייֵתָרְזַע

 ? | {ss mtr inc | 1ונָּתַא | * זג15 8 ּוניִהלֶא  | 6 mir inc || *?1םש 58 5
 דץ * 62 ו |  et zr mtr incאל | *+ ? | 8 ** | ? יִתאָבַה ה | ל ₪1? | ח זס

  | 12 frt ins ng cf 23,4; 43,3 | 14 prbלָהְקִּב  cf ro | * compl MSSיִתקְרִצ
dl | 15 : <3 6 70,3; 1 41 || ל 61 61 70,3 | 16 * 6 בש 704 ובושי | ? al cf 

264 || © frt dl || r7 * mlt MSS Vrs 7o,5 iוְיֹאמְר | 18 * (קזס הוהי) 7ס,פ םיִהֹלֲא | 
 ל 76 יִל"הָׁשּוח | < 766 ירוֲע, 1 ₪ ירזע | * 706 הוהי.



41,1—42,5 PSALMI 939 

 :דֶוְדְל רֹוָמְזַמ חֶצְנֶמְלי 1
 :הָוהְי ּוהָטְלַמִי הָעְר םּויְּב ילָּ"לֲא ליִּכָשַמ יֵרְׁשֲא*
 :ויִביִא שָפְנְּב 'ּוהָנִּתִתִ לא ץֶרֲאְב רשאי והיחיו ּוהָרְמְׁשִיו יהוה
 :יָלָחְב ּתַבַפָה ּובָּכְׁשִמלַּכ יִנָּד שֶרַעְ לע ּונְרעְסִי הוהְיּ

 ְל יִתאָטְחיִּכ יֵׁשְפַנ הָאְפְר יֵנגִח הוהְי יִּתְרַמֶא יג
 :וָמָש דֵבֲאְו תּומָי יִתָמ יל עֶר ּוָרְמאְו יבא
 :רּבְדְי ץּוחל אָּצִי ול ןנא"ץֶּבַקִי ובל רַּפַדְי אָוַׁשותֹואְרְל אָּב"םֲאְוד
 :יִל הָעְר ּובְׁשֲתיֹויְלֲע יֵאְנׂשלַּכ ּוׁשֲחַלְתַי יִלָע דַחיפ
 :םוקל ףיסוידאל בָכָש 'רָשַאְו "וב קוצי לֵעלְּב-רבְּדפ

 :בקע יִלָע ליִּדְנַה יִמֲחַל לַכֹוא ֹוב יִתְחַטְב"רְׁשא ו ימולש ׁשיַא-םַגוסי

 ּםֶהָל הָמלׁשְֲו ימי נג הָוהְו התו
 :יִלָע יֵבְיֲא עיִרְיאָל יִּכ .יּב ָתְצַפָחיִכ יִּתְעַדְי תאְזְּביי
 :םֶלועְל a יִנָביִצִּתַו .יִב ָתְכָמְת יֵּמתְּב ל

 ןמֶאווְמָא
 ינש רפס

 :חרֶקדיִנְבְל ליִּכָשַמ ַחַצנמלי 2
 םיטי גרעֶּת לאבי

 :םיהלא ךילא גְרעַת יִשְפַנ ןָּכ
 ₪ לאל םיִהלאָל יֵׁשְפנ הָאָמָצּצ

 :םיִהֹלֲא יִנָּפ "הָאְרֶאְו אֹוָבֲא יִתְָמ
 הל םַמֹוי םֶחָכ יִתְעְמְ יָת

 טננוח מָה הנותו ב |
Ps 4r, 2 6+ kai révnra ja) | 3 * prb dl || ל א רָשֶאִי , Q mlt MSS 

 | יִתאָרַק  | 4 frt crrp | 5 prps'ִּתִי  | > 65 Hie 8רֶׁשֲאְו; 1 ₪ רשאי

  Hie iafundebant, 8א0ד606צד | | 7 trsp accent || 8 frtcrrp | g * 6 ,0לע
cogitant = 1D¥\ frt recte || ל >$, Hie 222 6 אסד éuod fit recte || © fit dl 1] 

 | בקע | 5 ₪ תֶליֵא ֹומְּכ (רֶׁשֲאַּכ)  || rr ft insזז  frt trsp postכ
  cfg | 6ל ה יח ||  || 3*>1MS 65 ₪ 8הוהי  sed 1 prb 4 || > 56לָא;  prpsל

 קזקפ דסּב| ;( Gb3ךּסַּב  | 5* Vsנז  cfהָאְרֶאְו | 4 4א155 3 םֶרָמָאְּב c MSS 56ק
* A ;םדדַא קc MSS ,םרדא 6 Bavpagrilc, 5 fortis, | prb .םֶרְּדַא | 1 ₪ [ּומַה 

60* 



 940 םילהת 44,2—42,6

 יִלָע ייֵמְהָּתַו יִׁשֹפנויִחֲתוּתְׁשְּת"הַמ5
 יהלֶאז :ריִנַּפ 'תועושי ּמְדּוא דוָעדיִּ םיהלאל ילחוה

 יִדְרּכַזא ןֿכ"לע חָחותְׁשִת יִשפנ יִלָע
 :רַעְּצִמ ירֵהַמ יםיִנּומְרָחי ןֵּרְרַי ץְרָאַמ
 ךיִרונַצ לוקל אוק םוהְּתִלֶאדםּוהָתַ
 :ןרבע יִלָע יל ְָרְּבׁשִמ- לָּ

 :לייח לֵאָל יהָלַפִּת יִמַע הריש הָלְיַלַבּ וּדְסַחי הֶוהְי הוצִיּוםַמויפי
 ינתַחְכְש המל לס לאלו הָרָמּואי

 :ביוא ץֶחְלּב דלא רדק"הָמְל
 רצ ינּופרְח יִתומְצַעָּבו חַצֿבְּבִיי

 יִלָע ימהָתְהַמּ שנ יהֲחּוְׁשת המי

 :ייָהלאַו יִנָּפ יתעושי ונדוא דוָעדיִּ םיִהלאל יִלחוה
 דיִסָחְדאל יוּגִמ יִּביִר הבי יםיִהלֲא יִנָמְפָשיי 3

 נמלת יהָלְועְ הָמְרמי שיִאמ

 בוא ץְֶלב לתא רק המ
 יִנֲּחְנִי הָמַה ְּּתִמָאַ ּךְרואדחלש3

 ְךיָתֹונְכְׁשִמ-לֶאְו ףָשְדְקרַהְלֶא 'יִנּואיִבִי
 יֵליֵג "תחְמָש לֶאְדלֶא םיִהְלֲא יחֿפְומ-לָאו הָאּובֲאו

 :יֵהלֲא םיִהְלֶא רוכב ָּךְדואְו
 יִלָע יֵמְהָּת"הַמּו שְפַנ ויהֲחוְׁשִת- הַמ5
 :ייָהלאַו יִנָּפ יתעושי ּגְדֹוא דֹוֲעְיִּכ םיָהלאל .יליחוה

 :ליִּכָשַמ תרקיִנְל חָצִנֶמְלי 4
 ּונָלּורֶּפְס ּוניתובַא ּונָעַמִש ּוניִנְזִאְּב םיִהְלֶא

pc MSS 312; 43,5 ||” 65 תעּושי | < 1 6  cfתִדהַמו ' pc MSS GES6 *  

trsp , || © prpsאָו יִנָפ, פק + | 7 * 1115 6* + הוהי; 14 | * 15 5 ןּומְרַחְו; ' 
 רה | vg frtadd | * 5 הָלָהִּת | ל compl MSS 5 יח cf3 | דס 5

 יֵנָּתְחַנְו + 43,2 || 1: 6158 £ 'רָּכ, קצק בֶקֶרֶּכ | 12 * 115 60 תעושי | ל-5 ₪5
cf 6 || Ps 43, 1 compl 5אָו ויָנָּפ, ' vel6) 'א ויִנָּ  pc MSS (etיָהְלֶא 'פ,  

prb in finem vs42 60 +-דודְל רזמְזִמ 43155 + דול | *  Ps16006 6  
 trsp || °° 6S trsp | 2 1 fit יִזועָמ | 3 * 3MSS יִנּומְחַנְי = 5 | ל א יִנּואובו

 ס יִנּואיבִי | 4 * 455 116 ּךַחָּבְזַמ | ל 5 יִתָחַמְש frt recte | © frtl הָליִנָא
 et conjg 6 seq || 5 * 6S תעושי | °° 21155 6 'א Iויָנָּפ.
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 ידיו הָּתַא' :םֶדָק יִמיִּב םָהיֵמיֵבתְלעּפ לַעְּפ
 :יםֲחְלְׁשִתו םיֵמָאָל 'עְרֶּת םֶעָטִּתַ 'תָשרוה םִיֹוּג
 ומל | העישוהדאל םעורְז ץֶרָאּוׁשְרְ םֵּבְרַחְב ל יב

 :םֶתיִצְר יִּכ ְּךיֶנְפ רֹואְו ּףערְזְוְךְניִמְייּכ
 :בקעֶי תועּושְי יהּוצ םיִהלֲאי יִּכְלַמ אּוֲה"הָּתַאֿפ

 :ּניִמָק סּובָנ ּךְמְׁשִב נג ּוניָרְצ ב
 :יִנעיִׁשֹות אָל יִּבְרַחְו חַטְבָא יִּתשקְב אָל יז
 :ָתושיִבַה ּוניֵאְנׂשִמּו ּוניִרָצִמ ּונָּתְעָשוה יִּכ5
 :הֶלָס  הָדּונ םלעְל' ךֶמָשְו םיַה- לב יגנללה םיִהלאַבפ

 :גניִתואְבצְב יאַצַתִאְלְו ּונָמילְבּתו יתְחַנהיףאוס
 :ֹומְל ּוסְׁש ּוניִאְנַשְמּו רַצחיֵנִמ רֹוחֲא ּונְביִשְתִיי
 :ּונְתיִרַז םיוגבּו לָכַאַמ ןאצּכ ּונֵנּתְתיי

 :םֶהיִריִחְמְּב תיּבר אָלְו ןֹוָהדאָלְב ָךֶּמַעְרֶכְמַתי
 :ּוניִתוביבְסְל סֶלְקְו געל ּוניִנָכְשְל הָּפְרֶח ּונַמיִׂשְּתיצ
 :םיִמֲאְלַּב שארדדוְנֶמ םִיוְגַּב לשמ ונָמיִשּתִי
 :יִנְתְסּכ יִנָּפ תֶָשְבּו יִּדְנְ ית םיַה"לּכפ

 :םֶקְנְתִמּו ביוא ינָפִמ | ףָנִמּו ףָרָחִמ לוקַמי
 :ָּךֶתיִרְבְּב ונרקש-אָלְו ְּךּונֲחַכְׁש אָלְו ּונְתַאָּב תאְזלָּכי*

 ְּדָחְרֶא ינמ ּנירְׁשַא יטָּתַו .ּונּבל רוִחָא גוסְנאָליפ
 :תֶוָמְלִַב וניל סָכִּתַו םיִנַּת םֹוָקַמְּב ּונְתיִּכַד כי

 :בל תֹמֲעת עלי אוהדי תאזרקחי .םיהלא אָלַהְי
 :הָחְבַט ןאֹצָּכ ּונְבַשְחַג םוּיַהְדלָכ ּונְנַרֹה יעדי
 :"חצגל יחנְזִּת-לַא הָציִקה יינדא ןשיִת | הָמְלו הרוע

 :ּנצָחלו נע חֵת ריתְסת ְךינָפיהָמְל
 :ּונֵנטַּב ץֶרֶאְל הָקְבּר ּונְׁשְפנ רָפְעַל הָחָׁש יִּכ
 ְָרסִח ןעֶמְל ּונֵדְפּו ּונָל הָתָרְזִע הָמּוק

 Ps 44, 2 compl MSS יִמיִּכ | 3 ** prps :יֶתתא ; פק : | ל pזקs ּתָשְרְש
 vel תשרג | ' קזקs עּדְנִת el ער vel שרָנִת | % +1 םֶלְּתַשְּפַו | 5 6 08
 הֵַּצְמ יקלאָו | 9 * 6 ּונְלַלַה | * 115 6 ּמָשְבּ | 0 * 5 ָךַא | * 4 8

URI)4 86 ּונָל | 19 * 66 MSS Hieנָּתִחַנז | < 755 64% + םי ָהֹלֶא | זז  
prb dl || * IMS WR 5 fac mosהוהי  mlt MSS2155 ּונָרָשַא | 24°  mltל  

 errare cf 59,12 || * >5 || 27 1115 ףיִדְסַח, 6 מש.



 942 םילהת 18—45,1

 :יתריִדְי ריִש ליִּכָשַמ חַרְקיִנבְל יםיִנשׁש-לע ַחצַנְמַלי 5
 ףלמל ישעמ יִנָא רמא בוט רַבֹדייִּבל שחר
 :ריִהָמ רפוסיטע ינושל
 ךיִתותְּפָשְּב ןח קצּוה םדֶא יֵנְּבִמ ָתיפֿפי

 :םלּעְל םיִהלֶא ףכרב לע
 בָכְר חַלָצי ְרֶדַהְו יְִּרֶדַהְו ףדוה רו ךרילע ְּךְּבְרַח רוחי

 לפי ְךיּתָחּת םימע יםינֹנָש ךיֶעַח ימי תואר ית
 ְָכָמַה יבוא 'בָלּב
 ְֲתּוכְלַמ טֶבש רשימ טָבְש  'דַעְו םֶלוע יםיִהלֲא ךאְסּכז
 עשר אָנְׂשִתו ץֶדָע תְבהֶא

 :ףֶרבַחִמ ןושֶש ןמְש  ףיָהלֶא םיִהלֶא ףחָשְמ ו ןֶבילע
 ְיָתֹנְּביילְּכ תועיִצְק תֹוָלְהַאו-רמ

 'ָךיִתורְקִיְּב םיִכְלְמ תֹונְּבי :ְךּוִחְּמִש 'ינמ ןש יֵלְכיֵה"ומ
 :ריפוא םֶתָכְּב ְךֶניִמיִל לָגש 'הָבָצִנ

 :ְיִבָא תיבּו ךמע יֵחְבְׁשְו ּךְְזֶא יִטהְו יִאְרְו תָביִעְמְשיי
 וירצ-תבוי:צ :ּול"ייוֲחַּתְׁשַהְו ךינדַא אּוהַיִּכ ךיּפְי ְךֶלַּמַה ואְתִיוי<
 יהָמיִנּפ ףֶלִמדתב יהָּרּובְּכ-לְּכצ :'םע יִריִׁשֲע ּולֲחי ְךינּפ הָחְנִמְּב
 ָהיְרַחַא תוָלּותְּב למל לבּות יתומקרלו5 : *השובל בָהְז תוצְּבְשִמִמ

 הָניִאבת "ליִנְו תָחְמָשּב יהָנלבּוִתיי :'ִךְל תמכו .היַתועְ
 ָָלַמ לַכיִהְּב

 :ץֶרָאָה-לֶכְּב םיִרָׂשְל ומַתישת ּיִנָב ּויָהָי ְךיִתֹבֲא תַחַּתל
 :דעָו םֶלעָל ךודוהי םימע ןּכדלע רֶדָו רֶד"לֶכּב ְּךִמש הְָריִּכְזַאיל
 Ps 45, 1 5 6 rv 6ג\סוש0מססןגשעשע (םיִנשָש) || ל 6/1855 niTידי, 35

 תֶדיִדִי = א חפסטסו(6 || 2 1 ₪ ישעמ || 3 18+ תיפי (ופי) גו ָתיִּפיֵפְי | 5 *>5

Hie 8צ תֶוְנעְו, 6 ' [imp]) trsp + | °° IMS AS3%55, ₪ 1666 )6 ָךֶרְדַהְו  Hie 

 'צו הָוָנֲעַו | < 1 ? ֹונָּכ רֹותְו 6 ךיצח 6ספְנַפ); 5 ךְתֶרַוּת | 6 * ? שק; 6 + ר1בָג |

 * סזצק; קזעפ ּולָּכ | 7 * קזקפ הָיְהִי (קזס הוהי = םיִהלָא) | * קזק דעֶס | 1
cf Sir 30,15 |5 66 || * = םיִּנָמ  >IMS, 6 aré,ח"לָּכִמ | 9 * ' ₪ e1ףיֶרֵבֲחַמ, צ 

prps 124] 6 a conjg |ךיִתְוריְִּב ְךיִתֹורֹוקַּב, ףתארקל | °  prpsזס * 8 יב;  

aca ft crrp, 1>1 חכסטאטעססטסש || 3 r2—16 wh mtr inc || 12 3 6%F 51 kal 

IMS; GAB 3 guyarépeg דטקסט; 1? ר(י)צ אָבּו | ל ?1 ֶּךֵמע (vel ל ְךֶמַע pro 
  | 15 * 6AEלכ םע) | 14 * 1315 65 הָדֹובְּכ | * 6 םיִניִנָּפ | < 65 116 הָשּובְל

6 14 conjg, frt recte || * 2MSS A | 16 * ₪ 41 | * ₪1 ba (rsp ,( | 
18 GPa! .רי 36 הָריְּכֹונ 
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 :ריש תומָלעדלע חַרָק"יִנְבְל חַצַנמַלי 6
 :דֶאְמ אָצְמְג תּורָצְב הֶרְוְע זָעָו הָסַחַמ ּונָל םיִהְלֶאְי
 :םיִמי בלב םיִרָה טִמְבּו ץֶרָא ריִפָהְּב אָיִג"אְל ןכילעי
 :הָלַס יֹוִתְואָגְּב םיִרָקדּושַעְרִי .ויָמיִמ וָרְמְחָי ומהי

 :ןויָלֲע ינְכְׁשִמ שדָק םיִהלָא-ריע ּוחְמְשִי ויִנְלְּפ רֶהְנ
 :רָקְב תפל םיהלא הרוע 'טֹומּתלּב הָּבְרְקְּב םיָהלֶאי
 :ץֶרֲא גּוָמְת ולוקּב ןַתָב תוָכְלְמִמ ּוטָמ םיִָנ ומה
 :הָלָס בֶקְעַי יָהלֲא ּונָל בגְׂשִמ ּונָמִע תֹוֲאָבְצ הָוהְי

 :'ץֶרָאְּב תמש םֶשדרָשַא" יהָוהְי תֹוָלעְּפִמ ּוזָת ּוָכְל
 ץֶרֶאְה הצק"דע תּומָחְלִמ תיִבָשַמ יס

 :ׁשֲאְּב ףֶרָשְו תולְגַע תיִנֲח ץצקְו רּבשְו תֶשק
 :ץֶרָ םּוְרֶא םִיּונַּב םָרָא ,םיֶהְלֶא יִכֹנֲאיִּכ ּועְדּו ּופְךַהיי

 " רוס ; חַרְייִנב נמל 47
 :הָּגַר לֹוקְּב םיהלאל ּועיִרָה ףָכועְקַּת םיִּמֲעָה"לְּכ*
 :ץֶרֲאָה-לַּכ"לע לוד ְּךֶלֶמ אָרּונ ןֹויְלַע הָוהְי יִבּ
 :ּוניִלְגְר תַחָּת םימֲאלּ ּניִּתְחַּת םיִמַע רֵּבְדיַ
 :הֶלָס בֵהָארַׁשַא בקעֶי ןֹואְג תֶא .'ונתלחנזתָא נְליִרֲחְבי

 :רָפוש לָקְּב הֹוהְי הָעּורְתּב םיִהְלֲא לע
 :ורמז ּוּבְַמל ּורֵמַז ּורָמז םיִהלֶא ּורְמְזז
 :ליִּבָשַמ ומ םיִהלֲא ץֶרֲאָה- ל דלמ יב
 :ֹוׁשְדְק אָסַּכ לע ובשי יםיהלֲא םיוגדילע םיִהֹלֲא למ
 םֶהְרְבַא יִהְלֶא 'םע ּופְסֶאְנוםיִמַע יִביִדָניפ

 :הלענ דָאְמ ץֶרא='יננמ םיהלאל יִּ
 :חַרָק"יִנְבְל רֹוָמְזַמ רישי 8

 וניהלֲא ריִעְּב .דֶאְמ ללָהְמּו יהָוהְי לדני
frtvbגומַהְּב | 4 *  rpsתומָלע | 3 ק zתומְלע, 6 תֹומלֲע,  Ps 46,1 pc MSS 

gw Wap, frt recte | 6 ₪1 vbבקעי . . .הוהי 6/ 8. 12 || 5 ** 6  insל  || exc 
 exc | 9 mlt MSS 6*% םיִהלֶא | ל-5 prps dl || 10 6 6% (תֹולַגַע*) |

 Ps 47, 5 * קזק בַחְרִי גו ּונֵליִחְנִי (6ו86 ונל); 1 ₪ רָאָפִי | 68 ֹותָלֲחַנ | 7 תסממ
 MSS םי הלאל, 6 ּונ יהלאל | 8 mit 155 + לע, frt recte | 9 * 255 +לָּכ |

Dy; prps Dy by | P?1]ah | Ps48,2° frtdl etlזס * 63  | ft dlל  
 'ִא ריִע דאמ הָלָלְהָמּו הָלֹודג.



 944 םילהת 498—48,3

 ץֶרָאָהלְּכ שוָשָמ ףונ הָפְוי :יוׁשְדְקירַה
 בָר למ תיִרק ןופִצ יֵתְְּרַי ןויִצדרה
 :בגְׂשִמְל עָדּונ ָהיֶתֹונְמְראְּב םיָהלֲאי
 . | +ֹּדְחנ ּורְבַע ּודעּוג םיִכָנְמַה הָּנִה"רִכ

 :ּוזפִחָנ ּלָהְבְנ ּוהֲמֵּת ןִּכ ּואָר הָּמַה
 :הָדְלּיּכ ליח םֵׁש םַתְוְחַא הָרָעְרד
 :ׁשיִשְרַּת תּינֲא רשת 'םיִדָק יִחּוְרְּב
 וניָהלֶא ריִעָּב תּואְבָצ הָוהְיְדריִעָּב ּוניִאָר ןֵּבוּונֲעַמְׁש רֵׁשֲאַּפ

 :הָלְס .'םֶלועדדע ָהָּבנוכְי םיִהְלֶא
 ָלְכיַה בֶרְקְּב סח םיִהְלֶא וימי

 ץֶרָאדיַוצְקְדי לע ְּתלִהְּת ןָּכ םיהלָאי ָךְמְשְּכיי
 ןויצירהי חמָשוי* 'ִּגיִמְו הֶאְלְמ קֶדָצ
 :יְיֵטּפְׁשִמ ןַעַמְל הָדּוהְי תֹונְּב הָנְלְְּת
 :ָהיִלְּדנמ ורפס ָהּוְפיִקַהְו ןויִצ ובס
 ָהיֶתונְמְרִא ּוגְסּפ העל ּותיש +

 יםיִהלֲא וה יָּבו5 ר רורְל ּורָּפַסִּת עמל

 תה לע

 :רֹומְזִמ חַרְקיִנְבְ םצנמלי 49
 :דָלֲח יִבָשְולָּכ ּוניִזאַה םיִּמעָהלְּכ תאְזּועָמְש

 :ןויָבָאְו ריִשע דַחֹי שיִאִייִנְּבְםּג םֶרֶא ןֶנְּב"מי
 :תֹונּובְת יִּבְל תֹּונָהְו תֹוָמָכָח רָּבַדְי יפי
 :יִתְדִיח רֹוֹנְכְּב חּתַפֶא יִנְזַא למל הַטַא5

 :'יִנָּבּסי ייבקע ןוש עֶר יִמיִּב יאָריִא המ

 גולת םֶרָש בֶרְּו םָליִ-לע םיִחטְבַה
 :ורְפְּכ םיקלאל ןַּתִיְדאְל ׁשיֶא 'הָּבְפִ הָדֶפִאָל חאל

trsp . |ַחּורְּכ | ל  pc MSS6 4155 ּוזָחְפנ | 7 >23 | 8 *  | trsp:2°  
 9 75 crrp | זז 51 6 pc MSS דע vellb | ל :usp | 12 1015 63+ הוהי |
 14 * compl MSS ּהָליַחְל | ל ₪ 61 || 15 * >6 || ל mlt MSS תומלע, 6% 66 ד%

et conjg 6 49,1 | Ps 49,2 IMSא "תּומלע | תּומָלַע לע  (nib),01906  
cf Jes 41,23 || °° ‘EBp® awvתיִנָהְו | 6 * 861 אָרֶא  = ovayioלדת | 4 560%  

axouBBaet igovgBouvet = יִנוּבְסִי JPY ןוָע fit 1666 || > 6 יבקע || 8° prb lc 

8MSS ךַא | ל קזל 1 הָדְּפִי 



PSALMI 945499-060  

 הֶאְרִי אָל חֵצְגְל ידועדיחיִויי :םִלֹועְל לדָחְו יםָׁשְפַנ ןיְדִּפ 'רקיַו יפ

 :תֶחָשה | = ּודבאי רעו ליפְכ דַחְי ותמי םיִמָכחיהָאְרִ יי
 םֶלּועָלוֹומיּתְּב יָּבְרקי* :סָליִח םיִרָחַאַל ּוָבְזעְ
 :'תומָדַא יִלָע םֶתֹומׁשב ּואְרְק רֶדְו רוָדְל םֶתֹנְכְׁשִמ

 :'ּומדְג תֹוִמהְּבַּכ לָשְמְנ ןיִלְולַּב רֵקיְּב םֶדָמְו
 :הֶלָס 'ּוצְרִי םֶהיִפָּב' ו 'םָהיִרְחֶאְו ֹומָל לֶסֶּב םָּכְרַד הז

 'םֶריִצְו .ירקבלו םיִרָשָי םֶב דרי םעְרי תֶוָמ 'גתש לואשל ןאָצּכייי
 זול ילָבזִמ לואש תולבלו

 :הֶלָס יִנֲחָקִי יִּכ לֵאְׁש-דְיִמ יׁשְפַנזהָּרְפַו םיִהלֵא-ְדַאיפ
 :ותיִּב דוָבָּכ 'הָּבְרִייִּכ שיא רַשָעַיִּ יאָריִּתלַא ל
 :ודובְּכ ויָרֲחַא דָראְל לַָּה חקי "ותומְב אל יב
 :'ףל ביִטותְדיִּ ידו יִּדְרָבִי וייִחְּב ושָפַנ כי
 :רוא"'ּואְרי אל חַצֿנ-רע ויָתֹובֲא רודְדדע יאבָת לט
 :ִּגִמְדנ תֹומֵהְּבַּכ לֵׁשָמַנ 'ןיִבָי אלו רֶקיִּב םֶדָאי
 ףסאְל רֹומְזַמי 0

 ץֶרֶאדאְרְקיו רֶּבִּד הוהְי םיהלֲא ולא
 :ואבְמ דע ׁשֵמַׁש-חַרְזִּמִמ
 :עיפוה :םיִהלֲא יִפֹי"ללְכַמ ןויְצמ>
 יׁשְרֲחּי-לַאְו 'וניהלֲא אביי

 :דֶאְמ יהָרעֶׂשְנ ויֿביִבְס לכאת ויִנָּפלשא
 :ומַע ןידל ץֶראָהדלֶאְ לֵעַמ םִיַמְׁשַה-לָא אָרָקיּ

arsחַבַזיִלְע "יִתירַב יִתְרֹכ יָדיִסֲח : 
 :הֶלָס אּוה 'טפש ו םיהְלֶא'דיב וקדצ םִיַמָׁש ידיי

 9 ** ft dl | * 6 Hie רקי] | = ;crrp 54 1 דעְ םלזעל (יִחָו) יִחיִו; פק , |
stich.םיִרָבְק | * 1315 6 םֶתַומְדַא; ? פק  el12 *1 6 686 םֶרְבְק ץ || xx ₪ crrp . 

 post 11 | 13 * 68 ןיִבָי 6 21 | ל 3155 ipl, 6 kai שגסוש0מ 0070% = 8

 [Hie ef exaeguatus est | 14 * fit םֶתּוחְרֶא cf Hi8,13 vel םֶתיִרָחַא | *? א
 Hie ּוצְרָי 'ִפָּכ; prb crrp || 15 °° crrp || ל prps in vel תת ] = prps דר

velלָבְזִמ  compl MSSםֶרּוצְו || <  mit MSSרֶבָקַל םיִרְׁשימַב | % א םֶריִצְו 0  
 לוב; מ | 16 rsp , / ז7 *1? אָרְּמ cf קזצ 23,31 | ל ? הָּבְרַי | 18 == ₪ פק |
 9 * 6 Hie ךרבי | * :5 63 ףְזיו | < 255 6 דל, 1 4 | 20 * קזט 1 אבי

complזפ | ל V<25 אל, ג לב ןSְּךיִתֹובֲא | * 6 116 8 הָאְרִי | 2ז *  vel 
 MSS ןיִלָי cf 13 | > cfad 13 | Ps 50, 2 prb vb exc || 3 ** frt add | ל 5
 3 םיִהֹלֲא | < mז MSS 'םָנ | 4 1c 115 לעַּמְמ | 5 == 6 ויְדיִסַח ול | * 6 ותירּב|

 6 17 ו | = 1 ₪ טָּפַשַמ יַהְלֶא.



 946 םילהת 51,5—50,7

 ךַב הָדיִעָאְו לאָרְׂשִי .הָרַּפדֲאְו יע הָעְמְשז
 | יַכְנֲא ךיָתלֶא םיִהלֲא
 :דיִמָת יֵּדְגָנְל ףיִתלועְו ְּךַחיִכוא ְּךיִחָבְז"לע אָל
 :םידּוּתע ךיֶתאָלְכִמִמ רפ ָּךְתיִּבִמ חַקֶא אל
 :יִַלֶאדיִרְרַהְּב תּומָהְּב רעי-ֹותיַת- = רָלוָב וס
 :יִדָמַע יִנָש זיזְו יםיִרָה ףעז לּכ יִתְעַדָי יז

 :ּהֶאלָמּו לָּבַת ליב ּךֶל רַמַאזאל בֵערָא ד םַא
 :הָּתְׁשֶא םיִדּוּתע םדְו םיִריִּבַא רֶָשְּב לָכּואַה 5
 :ףיִרְדנ ןוילעל םֵלֹׁשְו הָדּות םיהלאל חַבָז+

 :ינְבַכְתְו ףלחא : הָבְצ וב יִנאְְקְוי
 יםיִהלֲא רמָא ועשוי
 :ףיִפדילַע יָתיִרְב אָשּתַו יֵקְח 'רפסל ףג"המ

 ְחיֵרֲחַא יֵרָבְּד קש רסּומ ָתאַנָׂש הָּתַאְו יז

 | ּהָמְרִמ די awa הב לט יפי
 :יפּד"ָתת ּמַאְֶבְּב .רֶבִדְת ךיִחְפְּב בָשָתִפ
 ְוָמָכ הָיְהָאיתויָה תיִמּד יִּתְשרֲחָהְוו תשע הָלָאי

 ּהוָלֶא יֵתְכֹׂש תאז אָנּוניִּב== :יְדיִיֵעְל 'הָכְרָעֲאְו ךחיקוא
 :ליִצמ ןיִאְו ףֹרֶטֲאַ
 :םיִהלֲא עשְיְּב ּונָאְרא 'ְִּרַה םֵׂשְי יֵננְִָּכְי הָדוּת בו
 אָּב"רְׁשאַּכ איִבּנַה ןָתְנ ויָלֲאדאֹובּב* :דְוְדְל רֹוָמְזִמ חַצְנֶמקי 1

 :עַבָשדתַּבדְלא

 :'יִעָשָּפ הָחְמ ְּךיֶמֲחַר בֶרָּכ יּדְסִחְכ םיִהְלֶא יֵעְחי
 :יִנְרַהְט יִתאָטַחְמּו יָנֹועַמ יִנְסְּבִּכ הבָרָהי

 :דיִמָת 'יִדְגָ יִתאָּטַחְו עָדַא ינֲא 'יעָשָפִיִ
 * קזקפ 'א (צe! יִרְרָהַּב) םיִרָהָּכ, a1 זיא ב | זז * 636 םיִמָש | * ,5
 וי . 6 שקסו6זמ6 | 15 ? ךֶדּבכַאו 5 + הָלָס | 16 5% extra mtr || ל 8

 רָפַס vel יס | 18 * 636 ץֶרָתו; 14 +et a dl iBy | * 6ST 6ז1066 |
 20 1 ? שב | 2ז * 6 ;en = 38 (NAD) קזט dl )יִתֹויָה = a | ל 8

Ve Peet 

 Ps5 gr,3° ' זו ; ךירסחכ, 28 חְּב ] ל 6 יִעָשָּפ | 4 K הָּבְרַהה 0 ל
 Mss בֶרָה | 5 * 6 יִעְשָּפ | ל 5 'נל.



16-52 PSALMI 947 = 

 יִתיִשָע יִניִעּב עֶרָהְו יִתאָטֶחיךדבְל ָךְל"
 :'ִךֶטְפָשְב הָכְוִת דד קֵּרצַּת ןץסל

 :ינעידות הָמְכח םֶתְסְב תחַטב תצפֲח תַמָאְוה
 :ןיִּבְלַא גלשמּו יִנָסְּבְכִּת רָהְטֲאְו ביִזַאְב יֵנֲאטַחִתִפ

 :תיִכד תֹומְצע הָנְלֹנָת הָחְמְׂשו ןושָש יִנְעימְשַת <
 :הַחְמ יֵתֹנֹועלָכְו יֵאָטֲחַמ ּףיִנָּפ רּתְסַהיי
 :יִּבְרְקְּב שּדַח ןּוכָנ ַחּורְו םיִהְלֶא יל"אָרְּב רוהט בלי
 :יִּנמִמ תָקְּת"לא ךְׁשְדָק ַחּוָרְ ךינַפלַמ ינֵכיִלְׁשּת-לַאי:

 :יִנְכְמְסִת הָביִדְנ רו עי ןוָשְש יל הָביִשָהיי
 :ּובּושְ dais םיִאטַחְו פר םיִעָשְפ הָרַּמַלֲאיפ

 ה דיני רפה חַתְפִת יִתְפָש נָא
 :'הָצְרִת אָל הלוע 'הְנֶּתֶאְו חַבָז ץֶפחַתד'אלו יב
 :יהָזְבִת אל םילַא "הָּכדַנְו רבׁשני-בל הָרָּבְׁשִנ ַחּוְר םיִהְֶא יֵחְבְזיִפ

 :םִלָׁשּורְי תומוח הָנַבִת ןויצ"תֶא ְךְנוְצְרַב הָביֵטיָהס
 :םיִרְפ ָךַחַּבְזִמִ לע ולעי זא ליִלְבְו הָלֹוע קֶדַצ"יַחְבז ץַפֲחַת ןָאנ

 רמי לּואָשָל דגי ימדאָה אודו אוָבְּבּי :דְודְל ליִשַמ חַצַנְמַי 2
 ְָלָמיִחַא תיבדלָא דֹוָד אּב ול

 ילא דָמָחי ירֹובְנַה הָעְרּב לָלַהְתִתייהַמ
 בֶׁשְחַּת תוּוה< :'םויַה"לָּכ
 :הָיִמְר הָׂשֹע ׁשֵּמְלַמ רַעַתְּכ ךְנושְל
 :"הֶלִס 'קד רָּבּרִמ'ורָקַׁש בוטַמ ער ּתְבַהָאפ
 :הָמְרִמ ןושֶל עלָבדיִרְבְּדִלָכ ָּתְבַהֶא

 האמ החסיו יִתְחַי חצְנל ְצִִי לא"םע
 :הָלָמ 'םיֶיח ץֶרָאמ 'ָךְשְרשו

recte | %ףיִרְבְרְּב (5 ךְרְבְרַּב) ₪  compl MSS 62 Hie”6 * 5 דַבְל | ל  

compl MSS6 2, >8 (םתסבו ₪1?) || זס 3 יִנָעיִּבָשִת | 15  vb exc | 8 6 conjg 
(rsp) |אש || 16 -* ₪ 41 | 18 * 6 אָל,1 4 | ל | הָנְּתֶאְו  iamךכרד, 5  

 קזקs ָהָצְרִּת | זס ** רבשנ vel הכדנ < 3 41 | b 3 הֶזְבַי | 0 25 'תָו 6

 Hie הנו | 21 = 'צ 'ז vel | הלוע 41 | Ps 52, 2 2MSS 6 Hie ךֶלמיִבֲא |
rt 16616 | 3 vbרָבָנְתִתַ; זק , | = 3 דָסָח לֶא  prps (cf)3 * 23155 לא | *  

exc | 5 ** 1? קֶדָצ רַבְּדִמ | ל טס .הלס 34 6 | 6 pc Mss mq | 7 * ג 16 4 
 . | * 6 ww] || > prb vb excךחסיו)  ft dl (velָךִּתַחִי;



 948 םילהת 45

 ּוקֲחְׂשִי וילֲעְו ּואָריִיַו םיקידצ ּוָאְרְִ
 "זּועָמ םיּהלֶא םיִשָיאָל 'רָבּגַה הָּגַה

 :ּוָתְוהְּב זי .וְרָשְע בָרְּב חַטְבִיַ
 םיִהְלֶא תיִבְּב .ןֶנַעְר תִיזּכי יִנָאְרי
 :דָעְו םֶוע  םיהלָאדֶסֶחֶב יִּתְחְמְּ

 יִתיִשָע יִּכ םֶלועְל ךְדואיי

 :ִּדיִדיִסֶח דנג "בוטדיכ" ךִמש 'הנקַאו
 :דוְל ליִּכָשַמ תלחמ-לע ַחַצנֶמְלי 8

 םיִהְלֶא ןיִא ובל לב רמָא
 :בּוטהֵׂשְע ןיִא "לָוָע ּוביִעְתַהְו ּותיִחְׁשִה

 םֶדָא-ונְבִלע ףיִקָשַה םיִמָשַמ םיּהְלָאּ
 :םיִהלֲא-תֶא שרד ליִכׂשַמ שָיַה תוארל
 בוטדהַשִע 'ןיא וחלא וַחְי *ָס לִי
 :רָחָא-םּנ ןיא

 :ּואָרָק אָל 'םיהלֶא "םֶחָל ּולְכָא ימע יִלְכִא" ןֶוא ילַעָּפ יועדודאלַה5
 נֹח תֹוָמְצַע רפי םיִהלֲא-יִּכ ידַחַפ הָיָה אלי רַתַפ-ּודֲחַּפוטְׁשי
 :'םָסֶאְמ םיִהלֲאיּכ יהֲתְׂשיִבִה

 ֹומַע תּוְבָש 'םיִהלֲא בּושְּב לֵארׂשִי יתֹוֲעְׁשִי ןויצַמ ןֵּתְי ימז
 :לֵאָרְִׂ חַמְׂשִי בקע לג

 לּואָשְל ּוָרמאּיַו םיִפיִּנַה אּובְּב> :דְוָרָל ליִּכָשַמ תַיִנְנִּב חצנְמלי 94

 :ּונָמִע רַּתַּתְסִמ דוָד אָלַה
 :יִנֵגיִדְת ְּךְתָרּובְנַבּו יֵנֲעיִׁשוְה ָךֶמשְּב םיִהְלָא
 :יפיִרְמֲאְל הָניֹזַאה יִתְלַּפִּת עֶמְׁש םיִהלֲא +
 יִשְפַנ ּושְקְּב םיִציִרֲעְו יֵלְעּומְק וםיִרָז כ
 :הֶלָס םָּדְנֶנָל םיֶהְלֶא ּומָׂש אָל

 8 34155 8 ּוחַמְשִיַו a1 ּונריְו | ף * 23155 +רֶׁשֲא | ? ₪1 ּוזעָמ | < 1 6 א
 ונוהְּב | זז * צס 6א6 | ל prps הֶּנַחֲאְו צו אָרְקָאְו | << 6553 םירוד רֹודְל | קו
 MSS ל ףְריִסַח | Ps 53, 2* mlt MSS > J cf 14,r | ל 1c 7MSS הָליִלֲע 14,1 |

pc MSS WT); mlt MSS 6856 44 ** 14,3 רֶס לֹּכַה || * 115 8 ןיִאְו | 5 *  
nonn MSS, cf 145 |הוהי | 6 ** <  cf ad 144 | © compl MSSדלָּכ | ל  + 

cf a4 14,5 |שיִבַת יִנעדתַצַע : קיִּדַצ רּודְּב; 63 ףַנֶח קזס ךנח;  crrp; 14,5 sqל-ל  

 < 146 ּוהַסְחַמ; comק! MSS + ּוהַסְחַמ הוהי יִכ ֹוׁשֹיבָת יִנָע תַצַע | 7 * םסתת

MSS 6 Hie 5 14,7 nyiw | ל compl MSS 6S הוהי | Ps 54, 5 nonn 
MSS 6 םידז cf 86,14. 



54,6—55,16 PSALMI 949 

 :יִשְפַנ יִכְמְסּב ינֹדֲא יל רוע םיִהלֲא הגה
 :'םֶתיִמְצַה ךְּתִמֲאַב יִרְרְשְל ערַה יבוָשְי
 :בוטיִּכ הָוהְי ָךמש הָדוא ָךלהַהְבְֶא הָבְדְנִּב
 :יִניִע הָתֲאָר יִבְואְבּו יֵנָכיִצַה הָרָצ"לּכִמ יִכ

 :דְול ליִּכְשַמ תֹנינְנְּב חצנְמלי 9
 :יִתָנַחְּתִמ םּנעְתַּת"לַאְו יֶתְלִפִּת םיִהלֲא הנזה
 ייִׂשְּב דיִרָא ינָנעֶו יל הָביִׁשְקַה

 עֶׁשְר 'תָקָע יֵנְפִמי בוא לוָקִמו :הָמיֵהָאְ
 :ינּומְטְׂשִי ףָאְבּו ןֶוָא לע ּוטיָמְי"יְּ
 :ילְע ּולְפְנ "תֶוָמ תיא :יִבְרקְּב ליָחְי בל
 :תּוצְלּפ יִנפַכְּתֹו יב אבְי דערְו הָאְרי
 :הָנּכְׁשֲאְו הָפּועָש .הָנּויּכ רֶבֲא יִלְִתְודיִמ רמאְו
 :הָלְס רּבְדִּב ןיִלָא דֶדְב קיָחְרא הּגַהי
 :'רַעִָמ הַעֹפ חּורְמ יל יטְכְּפִמ השיח

 יםֶנושָל גלפ 'ינֹדֲא עליו
 :ריעְּב ביִרְו 'סֲמָח יִתיִאְרְִּ

 היְתמוִחְלע ָהְבְבְסְי הָלְיַלְו םַמֹויי
 יהָבְְקְּב תהיי :הָּבְרקְּב לַמֲעְו ןַא
 :הָמְרמּו 'ָּךִּת ּהָּבחְרִמ ׁשימְיאָלְו

 'אָשָאְו יינֿפְרָחְי בווא-אל יִּכי
 :ּונָפִמ רֶתְסֶאְו ליִדְנַה יִלָע יִאְנַשְמִאָל

 :יִעְדְיִמּו יפּולא יָּכְרֲעְּכ שוְנָא הָתַאְוי
 םיִהְלֶא תיִבְּב דוס קיִּתְמנ וָּדָחָי רֶׁשֲי

 :יׁשגָרְּב ְךְלַהָנ
 ומיִלָעו "תֶוָמיַשַי
 :'םֶבְרקְּב סֶרּוגְמַּב תּועְרְיִכ םיַח לואׁש ּודְרָ

 7 5 %6 בושי vel בושי, 0 :mlt MSS 65 Hie QW 8 בָשֶי?; | בּושָי | * ₪ 8 [
frit trsp post7 | Ps 55, 2 fit dl | 3 prps ha}; trsp : | 4 18  

1A)8 טָּלַפְמ הָליִחֹא  ** npysn | 5 * ₪ 1 | * frt dittogr | 7 prb dl | g 

ft recte || © frtvbגלפ = עלב) || ל 6 + םֶתְצַע,  crrp (prbזס **  | frt glל  
 תֶוָמ (איִשָי =( ישיג vb exc | 15 vbb exc | 16 * K nin? Q mlt MSS Vrs ®exc || 12 * <63; prb crrp || * Var ךות || 13 ** קז | יִנָפְרַח יִביֹוא || קז

| Q; frt vbb exc || * prb dl .([ש) 



 50 םילהת 56,10—55,17

 :יִנעישוְי הוה אָדָמָא םיִהלָאלָא יִנֲאיז
 הָמָהֲאְו הָחיֵׁשֲא םִיַרָהָצְו רָקְבָו בֶרֲעי*

 יִשְפַנ םָלׁשְב הדי :ילוק עַמְׁשו
 :יִדָּמִע יָה  םיִּבְרְבִדיִּכ יִל'בְרְקִמ
 הָלָס םֶדָק יבֵׁשיְו םנִעַיַו לאו

 :םיִהְלֲא ארי ה ומל תֹופיִלֲ ןיא רֶׁשֲא
 :ֹותיִרְּב ללח 'ןימלָשְּב "ידי חלש
 יוּבל"בְרקו ֹויּפ יֵתַאָמֲחַמ לחיי

 :תוְחְתַּפ הָּמַהְו ןַמָשִמ ויָרְבְד ּוָּכַר
 ךְלכְלַכְי אּוָהְו היו הוהו-לע דלׁשַה:
 :קירצל טומ  םֶלועָל ןָתְיְדאְל

 תַחַׁש ירַאָבל םֶדְרוִתוםיִהלֶא הָּתַאְו
 םֵהיֵמְי ּוצָחִידאל  הָמְרִמְּו םיִמָד יִׁשְנֲא
 :ידְביחַמְבָא יֹנַאו

 ֹוִתֹוא זהַאְּב םָּתְכַמ דָודְל םיִקֹחְר םֶלֶא תנוידלעו חצנמלי 56

 :תֶגְּב םיִתְׁשלְפ
 :יִנָצְחְלְו םחל םויהלְּכ שנא יֵנָפֲאְׁשִיְכ םיִהלֲא ינָגְח
 :םחְמ יל םיִמֲחְל םיִּבַרִדיִכ םיַה"לְּכ יֵרְוׁש ּופאָש
 ורָבִד ללהַא םיִהלאַּבי :חַטְבָא ְּךיֶלֵא ינא אָריִא םווי

 :יל רַשְב השעו" הַמ אָריִא אל יִּתְחַטַּב םיִהלאַּב
 :עֶרל םֶתְבְשַחַמדלָּ יִלָע ּובָצַעְי יִרְבְּד םִייַה- לב

 :יׁשְפנ ווק רֶׁשֲאַּכ ּורַמְׁשִ יִבקְע "המה 'יגניֿפצְי רוגל
 :םיִהלֲא דוח םיִמַע ףאֿב ומל'טֶלּפ ןָאדלעי
 :"ָּךַתְרַפְסְּב אלה" אב יִתָעָמִד יהָמיִׂש הָּתִא הָּתְרֶפְס יד9

 :יל םיָהלֲא"יִ יִּתְעַי-הָז יאָרָקא סיב רוח יִבֹואּובּׁשָיוזָאט
rg * rt] ND; trsp | "₪ז7 8 םיִהְלֶא | 18 זגז5 3 עמשאו; 5+1 "יו |  

manun | "16 1דָי , 35  nonn MSSומָנְעִיְו | 21 *  crrp | 20 ™ 1 6 658 SW 
 ויָמְלשְּב | 22 * 1 קָלָח (ץel 6 68 ויָנָּפ קזס ויפ) | * 1 c 22155 2 116 6 תאָמַחַמ

caritatem tuanm ||ָךְבָהָאְי 1116  AZEובְלְּב | 23  etl ftתֶאַמְחַמ | < 4 -  vel 

 24 *1 ראב 6 רוב | * 6 + הוהי | Ps 56, 1 6 זע dץiwv םֶלֶא | 3 6
frt cmp |מ | 5 6 יֵרָבְּד; 116 רֶבָּד 6 זז | 6  Vywoug (Diמר); prps66  

compl MSS wl? | 8° GEנופי | <  Q et MSSּוניִפְצַי  cmp |? K7  
 Hie $ א vel ןיַא; קזקs ןיֵא ןָוָא | "6 טַלָּפ; קזקפ םֶלָּפ | 9 516 65 הָמיִש

fr dL.תמש || = ₪ ₪1 (ךתרפסב קזס ךדאנב) | זס =  vel 



56,11—58,5 PSALMI 951 

 :ירָבד ללַהֲא הָזהיב רבָּד ללַהַא םיִהלאַּביי
 :יל םֶדֶא הָׂשעַיזהַמ אָריִא אֵל יִּתְחַטְּב םיָהלאַּבי

 כ תודות םלשא ּףיְָדְנ םיִהלֲא יֵלֲעי
 יגל ךלהְתהְל "יחד יֵלְגַר אלה" תְומִמ ישפנ תלה יב

 :יםִיַחַה רואב' םיִהְלֶא

 :הָרְעֶמַּב לואְשיֵנְפִמ ִתְרְבִּב םָּתְכַמ ךֶנָרְל תַחְׁשַת"לַא ַחַצנְמְלי 7
 יִשפַנ הָיָסָח ְּךְב יִּכ יִנָּגְחיםיִהְלֶא יֵנֵנָח*

 :תוּוה רבעי רע הָסַחֶא ְךיפְנְכלַצבּו
 .יׁשפנ :ותמאַ)|  :ילע רַמֹג לאל ןנלע םיהלאל אָרָקֲא
 וּדְסַח םיִהלֶא חַלְׁשִי יהָלָ יפַאש ףרח יִנֲעיׁשֹויְויוםִיַמְׁשִמ חלשי+

 םֶדָאדיִנָּב םיטֶהל הָבָּכשֶא םָאָבִל ָךֹותְּב
 :הָּרַח בֶרֶח םגושלו םיִצָחְו תיִנֲח םֶהיִּגש
 :ָּךֶדובַּכ ץֶראָהלּ לע םיִהלֶא םִיַמׁשַה-לע הָמּור

 רַשָפַנ ףפָק מפל ּוניִכֲ תֶשה
 :הָלְס  הָכּותְב ּולְפְנ הָחיׁש יִנָפְל ּורְ
 יכל ןכָנ םיִהְלֲא יל ןָבָב

 ייִדובָכ הָרָע :'הָרַמוֲאְו הָריִשֶא
 :רַחָש הָריִעְמ רּונכְו ילָבָּנַה הָרּע

 :םיִמָאְלַּב 'ְרֶמַזא ינדַאו םימעב ףְדואיפ
 ְדָּתִמֲא םיִקָחְׁש-רעְו ַּבְסַח םִיַמְׁש-רֲע לְדנוָכו
 :ַּדובַּכ ץֶרֲאָהלְּכ לע םיִהלֲא םִיִמְש-לַע הָמּוָריי

 :םָּתְכִמ דול תַחָשָּתִ לא חמי 98.
 :םֶרֶא יֵנְּב ּוטּפְׁשִּת םיִרְׁיִמ ןיִרּברִּת קֶרָצ םְלֵא םנְמֲאַה*
 :'יוסלפת םכיֵדֹי סמֲח" ץֶרָאְּב ףןולֲעַפְּת 'תלוע בלב"

 :בָזכ 'ירבְד מב עת .םֶחָרִמ םיִעְָׁר רז
 וא םטָאַי שרח ןְתָפומְּכ ׁשָהָניתַמֲח תֹוָמדַּכ ֹומָל"תַמֲח

 5 'frt dl; cf 5 | 14 5% ₪ glcf9 | °° ₪ Var | Ps 57, 3 GAE + הָלְס|
 :we - שזז, ₪1 יִשְפַנ יפָאש ףֵּכַמ עישווו | 4 *>6 | 7 = +וּהָב הָשְּפְתַנ םָּפַכ |

'p;8 ירֹונְכ  cf 6*; trsp + | 9 °° prb crrp; IMSדל  ins8 %-5 < 108,2 || ל  

 - 2 'ּכ"ףַא (63 ₪ gloria mea); prps 'כ הָּתַא | * 41 ה | ro * 108,4 הוהי |

by) | Ps 58, 2 6 Hie1084 'אָו | זז 1085 לעַמ || 12 1086  mlt MSS5  
 םֶלֶא; | םֶלֶא | 3 * 51 6 3 םֶכְלְּכ | ל 36 לע, 1 לְועְּב | = ₪ 1 ןּולְלַפִּת |

a conjg |» ftlc SN4-4 [ 6 8 ןְחַלַפַּת " סָמָח | 4 * 5% 6  



 952 םילהת 59,13—58,6

 :ֶּכְחִמ םיִרְבְח רֶבּוח םיִׁשֲחַלְמ לֹוָקְל עמְׁשִיהאְל רֶׁשֲאי
 :הָוהְיוץֶתְנ םיִיִפָּכ 'תועְּתְלַמ ֹומיִפְּב וטֵּנְׁש-יסְרֲה םיִהלֶא
 :יוללֹמְתְי ֹומְּכ 'וָצח" רי ומָלוכְלַהְתַי םִיַמדֹומְכ ּוסאָּמפ
 ושֲמְׁש וחלב "תשֶא לֵב ךלַהְי 'סָמָּת ילּולְּבַש ֹומָּכִ

 גרש ןומומכ יִתֹומכ רַמָא יםָביֵתְריִס ּוניבָי רבי
 :עְׁשְרָה םֶרְּב ץחרי ויַמְעּפ םֶקָנ הָזָחִיַּכ קידצ חַמְׂשִיַי

 :ץֶרֲאְּב םיִטָפׁש םיִהלֲא-שִ ָךַא קיל יִרְְּּדַא םֶדֶא רָמאִיְוי
 דתֶא ורמי לּואש חֶלָשַּב םָּתְכִמ דוד תֲתְׁשַּת- -לֶא ַחֶצנִמְלי 99
 :ותיִמֲהל תה

 :ינֵבגשִּת יִמְמוקְתְמִמ | יָהלֶא יֵבְֲאַמ יֵנְליִצַה
 :יַנעיִׁשֹוה םיִמָד ישגאמו ןֶוָא יֵלעְּפִמ יִנָליִצַהְ
 םיָנע יִלָע יּרָּנְי .ישְפַנָל ובְרֶא הָגַה יב

 ןֹוע-יִלְּבפ :"הָוהְי יִתאָטַחדִאְלְו יִעָשַּפדאְל
 :הָאְרּו יתאְְל הֶרּוע 'ףננוּכיו ןוצְרי
 לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא תֹואָבְצ םיִהֹלֲא הָוהְי הָּתַאְופ

 :הֶלָס ןְא יֵדְגְּב לָּ ןֹהְּת-לַא | םִיּונַה"לְּכ דֶקפל הָציִקַה
 :ריע ּובְבוְסיִו  בֶלְּפַכ ּומָהְי ברעֶל ּובּושיל

 םֶהיֵתֹוְתְתׂשְּב יִתֹובְרֲח | םֶהיֵפְּב ןועיּבְו הָגִה
 :"עמש ימי

 :םיוגדלכְל גַעְלִּת ומְלדקַחְשִּת הֶוהְי הָּתַאְופ
 :יִּבַנְׂשִמ םיִהְלָאדיִּכ "הֶרָמְשֶא ךילא נוס

 :יָרְרְׂשְב יִנָאְרִי םיִּהלֶא יִנֲמְּדקִי יּוְּסַח ייִהְלָא וז
 "ומָדיִרוהְו ךליחב ומֲעיִנֲה ימַע יח כשידפ ו יםְגְרַהְּת-לַאיי=

 םֶנּואְנְב ָּדָכָלְו ומיִתּפְׂשירַבְּר ומיֵפיתאַטַחי :יָנדֲא יונ
 7 *63םֵרָה | ל תסתמ nip MSSלמ | < 8 ץֵתָ | 8 = קזל 1 ריִצָח ומְּכ
 ללמתי | * א צח 8 ויִצָח | ף * תonn MSS לולכש | * 155\5 םמת || < < ?+ 6
 תּושֶאְ | זס * MS 3 םֶהיתריס || *-* pזמ cזזק; קזק5 חח +e לּורָח | זז 68 וויּפַּכ |
 Ps 59, 1 6 רמשיו | 2 :5 65 םיִהְלֶא, תסתמ MSS הוהי | 4 * 115 ודוני |

frt dl | | 8 * prpsב ינוע | *  al dl | 5 * prb3 יָהֹלֲא; פק +, MSSל 1115 3 יִנדא  
 תֹופְרַח | *-* ₪ 41 | זס! יצע 6 compl MSS et Vrs, cf 18 | b הָרֵּמוַא
 cf 18 || זז 5 1 6 2MSS 6 Hie יֵהְלֲא | ל KG Hie 3 ודְסַח, Q mlt MSS 6 יִּדסִח

ne errareםנָחּת לַא | ל 3  al 81 bא, alרֵּת לַא, F crrp, prps1 א | 12 **  
Hiei4 ומֵדיִנַהַו | *?ֹמנגמ | 13 5 5 g1מָעיִנְכַה |  Jfaciant cf 44,24 || * prps 

propter culpa; prb vs crrp.2600070, 6  
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 ומגיִאְו 'הָלָּכ ּהָמַחְב הָלַּכי+ ּורַּפסִי שחָּבִמּו הָלֲאַמּו
 :הֶלְס ץֶרָאָה יִסְפַאְל בֶקעיְּב לשמ םיִהְלֶאיִּכ ועְדִיְ

 :ריע ּובְבֹוְסיִו בֶלָּבַכ ּומָהְי בעל ּובְׁשוופ
 :"ףביללר בש אל"םא לֶכֲאָל ועוני הָמַהי<

 פה רקבל ןגראו | לע ריֶשֶאוינאי
 :יל-רצ םוויּב םֹוֹנָמּו יל בָּגָשִמ ָתנָהְיְּכ
 יֵּבנְׂשִמ םיִהלֲאיּ הֶרָמַזא ְךילֲא יידע 8

 ;'ידָסַח יהא

 תֶא ותהי :דמלל ל כמ תו ןשוש-לע חצנמלי 0
 הַלָמ"איִנְּב םֹוָרָא-תֶא ףיו בָאװי בֶׁשיַו הָבֹוצ םרא"תֶאְו םִיַרָהַנ םֶרא
 :ְףָלֶא רָשָע םיִנְׁש

 :ּונָל בבת ָתְפַנֲא ּונָתְצַרְפ ּונָּתְחַנְז םיִהלֲא
 :הָטָמ-יֵכ ָהיֶרָבְׁש 'הַפְר יּהָתְמַצַּפ ץֶרֶא הָתְׁשִעְרַה
 :הָלעְת ןֶמ ּונְתיִקְׁשִה הֵׁשָקָךִֶע תיארה
 :הָלָס .טָשָק יֹנְפַמ סֶסּונְתַהְל סָּג ְּךיִאָריל הָּתָתנ*
 דהא :וננעו נימי הָעיִׁשֹוה שי קמ ןעַמְלל

 :יקקחמ הוה ישאר זועמ םִיַרפֲאְו הָׁשנִמ ילו רג יל
 :"יִעָעְורְתַה תֶשלָּ ייל ילַענךילשא םודָא-לע יִצְחַרריטובָאֹומ יפ

 :םֹוָדָא-דע יִנֲחְנ יִמ  'רוצִמ "ריע יניב יִמזו
 :ּוניִתואָבַצְּב 'םיִהלֲא אֵצִת"אְלְו ּונָּתְחַנְז םיָהלֲא יהְּתַאאְלַה יי

 :םָרא תעש אושו רֶצמ תֶרוע ּגֵהָבָהי
 :ּוניִרְצ סּובָי אּוּהָו לִיֲח"הׂשענ םיהלאַּב +

 :דְוָדְל תַניִנְנְלַע ַחָצַנְמַלי 1
 :יִתְלְפֶת הָביִשְקַה יֶתּנְר םיִהְלֶא הָעְמַׁש
 14 = ft |ְךְתָמֲחַּב | 15 | > 6503 617 | 16 * * ןועוני 0 ןועיני | 6

 A Hie iy vel Pr | 18 * > 116 | 1 וּדָסַח יַהלָא < ופ5 " 'א ינמדקי
 יררשב 56 11 | Ps 66, ז 6 םיִנשָש cf ad 45,1 | 5 ותיִצַהְּב | 3 81 בָבוש |
 4 * תסתת MSS מפ, al הָּתְמַצְּפ | ל pro אפר | 5 קזקs תיִנְרַה | 6 טפק ,[

cf 1087 || 8 trsp accent; 108,8% tiywwen-ינו  mlt MSS Vrs7% וננעו, 0  
 dopa, 3 fortis sum; prps NN | ד0 *1 6 36 108,10 יִלָע | ל 1 6 56 108,10
 עַעורְתֶמ || זז * קזק דע || * 108,זז רָצְבִמ | * 1 יִנָחְנַי | ז2 * > 108,12 || ל > 58(

14 nonn MSS ּוניִמְק | Ps 61, 1 compl MSS Vrs תניִגְנ 
Biblia. 61 



 954 םילהת 62,12—61,3

 יִבל ףָטְעב אָרְקֶא ְּלאץְרָאָה הצקמי
 :ייִנֲחְנַת "יִּנָמִמ םּורָיירּוצְּב
 :בווא יִנּפִמ זעדלדְנִמ יל הָסְחַמ תהיי
 :הָלְס ךיִפְִּכ רָתָסְב הָסָחֶא םיִמְלּוע ֶּלֶהֲאָב הָרֵּנֲא

 :ךֶמְש יִאְרִי תָשְרִי ּתַתְנ יִרָדְנל ְתְעַמְׁש םיהלֶא הָּתַאיַּכפ
 :רֶדָו רֶלּומָּכ ויָתּונָש  ףיָחֹוּת ףלמ"ימודלע םיִמָיל
 :ּוהַרְצְנִי ןַמ תַמָאְ דָסֶח םיִהְלֶא יִנָּפְל םִלֹוע בש
 :םֹוווםנ ירד ימלשל רעל מש הָרַמַזַא וןּכפ

 ול רּומְִמ ךותורל"לעי חצנמלי 2
 :"יִתְעּושְו ּוּנָמִמ יִשְפַנ "הימה םיהלאדלֶא א
 :הָּבַר טֹוָמָאדאְל יּבגָשִמ יִתְעּושיַו יִרּוָצ אוהד
 וְטְנ ריִקְּכ 'םֶכְלָכ "ּוחְּצְרִּת שיִא-לַע ּוִתָתֹוְהְּתוהָנֲא-רַע4
 יּרַהל ּוצעַי ויותֲאְׂשִמ ךא5 :'הָיוחדה רני
 :הֶלָסִּולְלְק םֶּבְקְּבּ ּוכְרְבי ףיפְּב בכ יוצרי

 ית ונֿמיּכ ישפנ יפה םיהלאל א
 :טֹומָא אָל יֵּבַּנְשַמ יִתָעּושיַו ירּוצ אּוָהדִאז
 'יזע-ירוצ יִדְובְכּו יִעָשִי םיִהֹלֲא-לע

 םַע :תע"לָבָב וב ּוחָמְּבּפ :םיִתלאַּ יִסְחַמ
 :הֶלַס ונל- הָסֲחַמ םיִהְֶא םֶכְבְבל ויְנָּפְלְ ּוכפש

 שיִאינב בכ :םֶָאיִנְּב לבא
 :דַחָי לָבָהַמ הָּמַה תוָלעל םיגְזאָמְּב

 יּולָּבְהֶּתְלא לֶזְנְבּו קְׁשעֶב ּוחָטְבִּתלַאיי
 :בל ּותיִשִּתְלַאו ביני ו לוח

 יִתָעָמְש ּזיְיִתְש  םיִהלֶא רָּבִד תָחַאיי

  velיִנָמְמּורִּת | ? קז יִנָחָנִת | 6 1 ₪ תַשְרַא 6 213 | 7 1 ₪ 1מָּב 6 ** 3

 -לע  6 Hieןותּודיל,  | 8 >2MSS 2 Hie; frt dl | Ps 62, 1% pc MSSיִמיִּכ

 |  | 3 frtdlef7יִּכ | * 6 יִתָוקִּת +onn MSS 65ת ןותידי | 2 * 6 יִמּוד | ל
  | * ₪ ₪ | 1צגז ּוחַצְרִּת ּוחֵּצַרְת,ּוחַּצַרְּת; ₪ 41 ו וחרצת = ותתוהת) * 4

  | 5 * Gn, Hie INNWD; prb'ִנָּכ)  trsp )? 1קס ַחיִּדַהְל  ftהָיּוחְד הֶרדְג;

errp | ל 8 וצְרִי ; ? dl (Var pro (וצעי | © 63 in mendacio || 1 6 638 ומיִפְּב | 

6 pc MSS הָימּוד 6 2 | 8 * 1115 ‘YS, 3 robur meum | * 58 ירזע | 9 6 

Nכָּל-ער prb 16606; trsp + | ro trsp , | זז * 53155 ולהבת | « ₪4 עפ exc | 
12 compl MSS .ּונְעַמש 
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 דָסָח יִנדַאזְדְלּו'ג :םיִהְלאֵל זע יִּכ
 :ּוהשַעַמַּכ שיִאְל םִלַׁשְת 'הֶּתַאיִּ

 :הָדּוהי רֵּבְדַמְּב ותויהְּב דול רומְזִמי 3
 יׁשפנוְּךְל הֶאְמִצ ָּךְרִחְשִא הָּתַא ילֲאםיֵהלֲא*

 :םוָמייִלְּב 'ףֶעְו הָיצ"יץְרֲאְּב יִרָשְב ל ּהָמְּ
 :ףֶרובְכּו וע תּוָאְרְל ךֶתיִזַח שָדָקּב ןּב
 :ּדנחְּבְַי יִתָּפָש םייחמ ּדְסַח במי

 :יִפכ אָשֶא ךֶמַשְּב יּחְב ָךְכְרָבַ ןּכ
 :יִּפְִלְלַהְי תֹונָנְר יֵתַפְׂשְו יִׁשְפַנ עֵּבׂשת ןָשְדָו בֶלֶח ומ
 :ָךָּב"הְגְהֶא תורָמְשאְּב יעוצודלע ְךיִּתְרַכְזםַאל
 :ןּגא ךיִפְנְּכ לַצְבּו ל הָתָרְזַע תיִיָהְדיִכ

 :ָךְיִמְו הָכְמִּת יב ףיִרְחֶא יִשְפַנ הָקְבָדי
 :ץֶרֶאְה תיִּתְחַתְּב ואבי יִשְפַנ ּושקַבָי הֶאושְל הָּמַהְוי

 וה םיִלֲעְׁש תַנָמ בֶרְחְדיִדיְדלע ןהריִנַי
 וב עֶּבְׁשנַהד לכ ללה .םיִהלֹאַּב חַמשי למה

 :רקשדירְבוד יִּפ רּֿכסִי יִּ

 גדל רומז ַצנְמַי 4
 :ַײח רֶצִּת בוא דַחִַּמ יִחיִשְב ילוק םיָהלָא-עמְש*
 :ןוָא יִלָעָפ תשְגְרִמ םיִעַרְמ דָּפִמ יִנֵריּתְסַּת
 :רָמ רב םֶצח ּוכְרְל םֶנושל בֶרָחכ יִנְנָש רשאי
 :ומְל"הָאְרי ְ :ּוָריִי אָלְו ּוהְרֹי םֶאְתַּפ םָּת םיִרָּתְסַַּב תָריל

 ִ ּורְמָא םיִׁשָקומ ןֹוָמְטַל רְפִסִי עֶר רֶבְּדי ומָלדּוקְּזַחְי
 קמע בלו ישיִא 'בְרְקְו שָּפְחְמ שפִח יונָמַּת תלוע 'ּושְּפָחְייל

 :'םֶתַּכַמ ויה 'םוָאְתֶּפ ץַח םיִהְלֶא םֶנ
 םגֹושְל ומילֲע ּוהָליִׁשְבַו

 םֶדָאלָּכ "ּואְרייַני* :םֶב 'הַאְרְ" סב ְּדוְנַתִ
13 ₪ ins הוהי | Ps 63, 2° | prb 6 pc MSS S$ אָּכ' | * frt dl vel 41 היצ 

et 1 הָפָיַע cf1436 || 6 prb dl | 7 prps ףא || 8 l prb ןְנלְתֶא g1,r | ro 6 ;אשל 
frt dl | זז 1 ₪ 6 6S 17), al Di: | Ps 64, 5 5 ּואָרָי | 6 =? 1 (el ad 
  6ונמט;  | ¢ mit Mssּושפַה  Hie $ 327 || 7 * vs crrp || * 2MSS Vrsל | (?4
Hie $ BR; prps השש || % ן >1815, 5 ברקו 6 ברקו | * rps ׁשֶנֶא | 
as בקע | 8 * rsp , || * prps םֶּתַכְמ | 9 ** crrp, prps ִיִלָע ומְליִשְכ | 
* 2MSS Tn! || > compl MSS יאר | 10 * compl MSS 2 וארו 
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 956 םילהת 4

 :ּוליִּכָשַה 'ּוהְׂשעמּו םיהְלֶא לַעַפ ודיני
 :בָל"יֵרְׁשחלְּכ ּולָלַהְתַיַו וב הָסֲחְו הָוהיִּב קיָּהצ חַמְשִייי

 :ריש דודל רֹומְזַמ חצנמלי 5
 ןיצְּב םיִהְלֶא הָּלִהִת יהימְד בלי
 ;'רָדְנְלשְי בל
 :ראבו רָשְּבִלָּכ יֶּדיִדֲע הָלָפְּת יֵעמש

 :םְֶפַכְת הָּתַא ּוניִעָשּפ יינמ ּורָּבג יתנוע יָרְבְּד<
 "ירח ןָּכְׁשִי בֵרָקְתּו רָחְבְּתורְׁשַאי

 ke i דתי בּוטְּב הָעּבְשִ

 " :םיקחר By ץראוצקיל חַטְבמ

 :הָרּובְנִּב רֶזֶאָג וָחכְּב םיָרָה ןיִכַמז
 :םיִמָאְל ןומהו םֶּהילֿנ ןוָאָשוםיִמָי ואש וחיִּבְשַמי
 = ףיִתתואְמ תוָצְק יבָשְיּואְרִיִַ

 :ךינרת בֵרֲעָ רֶקְב יֵאְצומ
 הֵנְרׁשְעַּת 'תּבר יִהָקְתְׁשִתו וץְרָאָה ָתְדָקְּפִיַ
 :"ָהָניִכִּת ןֶבִדיִּכ' 'םֶנְנד ןיִכְּת םִיַמ אָלָמ םיִהְלֲא ֶלּפ

 :ךִרֶבִּת ּהָחְמִצ הָנָנְְמִּת 'םיִביִבְרּ ָהָהּודְּג תתנ הב היֵמלְתיי
 :ןשּד ןופערי יִלָגְעִמּו ְּךָתָבֹוט תַנָש ּתְרַטַעי
 :הָנְרֶנְחִּת תֹועְבָּנ ליִגְו רָּבְדַמ תֹוָאְנ ּופעְרִי 3
 רָבּופְטַעְי םיקמעו ןאצַהוםיִרְכ שבלי

 :ּורישידףא ּועעֹוָרְתי
 רומזִמ ריש חֶצְנמְלי 6

 :יותְלַהְּת דובְכ 'ומיש" ומש-דובכ ּורַמַזְ :ץֶרָאָה-לכ םיהְלאל ּועיִרָה
 ְדיֵבְיֲא ךלדושחכי ךזע בֶרְּב ְךיֵשעמ אָרֹוג"הַמ םיִהְלאְל ּוָרְמֲאפ
 :הֶלָס ךֶמש ּוְרמַוַו יךל-ּורמזו דל וֲחַתְשִי ץֶרֲאָהלּב

ins c 5הָיִמִד | ל  recte | Ps 65, 2 *1 6 Vrsל 8 ויִדִי הָשַעַמּו, ₪  ro 
 םֶלָשּוריִּב | 3 * 6 Hie 5 עמש || ל AE ידע || < AE אבי | 4 <? 41 | ל 6 ּונָמ|
 5 * 51155 ךרצח | * 6 שדק || 6 1 קזט םיִאְו | 8 63 ןּומֲהְי; 4 'ג 'ש צeו ל 'הו|
 g vb exc | ro Vrs fit הקשת | ל 6 ָּתַּבְר צו ָתָּבְרַה || < * ּהָנָנְּד | 6 6

nonnל  || cf ro,17; prb dl | rr * forma mtr incert001006 0 60100016 טסט  

 Mss 'רָּכ || 14 prps ריִצָח , t, prpsמרal dl | Ps 66, 2 °° frt dl | * 3 i וריש
et trsp ,.ּוחיִש | < 36 דובָּכ | 3 1 ₪ ושְחְּכִי | 4 * וּךִל | 1 ל  elצ 



66,5—67,6 PSALMI 957 

 :םֶדָא ינְּב"לע הָליִלֲע אָרֹּונ םיִהלֲא תֹוָלֲעְּפַמ ּואְרָו וְכָל
 :ּבהֶהְמְשְנ םש לרב ּורְבעַי רֶהָּנַּב הֶשָבִיל פה
 יגמר -לַא וםיִיְרּוַּה הָניֵּפְצִּת םִיונָּב ויָניֵע סלה לשמז

 :הֶלְס 'ומל]

 :רנלנר טומל 2 7 םיוחב שפג סשה
 :ףָָּכיףרְִּכ ּונָתְפַרְצ םיָהלֲא ּונָתְנַתְב"יְכי

 :ּוניִנְתְמְב 'הָקָעּומ ּתְמַש 'הָדּוצְמב ּונָתאַבֲה יי
 םִיַמַבּו ׁשֵאָבּונאָּב "ּונָשארֶל שונָא ָתָבַּכְרְהיל

 :*היוְרְל ּונֲאיִצֹותו

 :יֵרְדְג ךל םָלׁשֲא תב הי אא
 :יִל"רַאַּב יפ"רָּבְְו יָתְפְׂש ּוטְּפדרָשַאיי
 םיִליִא תַרׂטְק"בִע ףלְ"הֶלַעַא םיִחיַמ תולעי"

 :הָלָס  םיִדּותעְדםַע רָקָב"הְׂשֲעֶא
 םיִהלֶא יֵאְרי"לְּכ הָרְּפסַא ּועְמָש-ּוכְלי
 :יִשְפַנְל הֶׂשָע רֶׁשֲא
 :יינֹוׁשְל תַחָּת םמּורְ יִתאָרָקיַּפ ויָלא יז

 :יָנדֲא ועַמְׁשִי אֵל יֶּבלְב יִתיִאְרְדִא ןֶוָאי
 :יִתְלְִּת לּקְּב ביִׁשְקַה םיִהלֲא עֶמָׁש ןכָאיי
 :יִּתַאַמ ּּדְסַחְו יֵתלִפְּת ריִסַהדאָל רשא םיִהלֶא ְּךורָּבי

 :ריִש ירֹוִמְזִמ תֹניִנָנְּב חַצנמלי 7

 :הָלָס ּונָּתִא וינְפ ראי .ּונכְרָביו ונְּגחְו םיִהְלֶאי
 :'ָךַתְעּושְי םיוגילֶכְּב יּדָּבְרּד ץֶרָאְּב תל

 :םַלָּכ םיִמע ךּודוי םיֶהְלֶאיםיִמַע ודי
 | !םיִּמָאְלּו 'רָשיִמ םיִמַע יטְּׁשִתיִּכ םיִמאל ּוננַריְו ּוָחְמְׂשִיַפ

 :הָלְ םַחְנּפ ץֶרָאב :םָלָּכ םיִמַע ודו םיִהלֶאו םיִמַע ווי
 5 5 תֹוליִלֲע, 6 év Boviaic, Hie consilia || 6 prps חומש | ל :א

 ,‘1D זה MSS ( ומּורָי | * < nonn MSS; 3 D>? | 8 compl 155 3 םיִהְלֶא |
 g 5 וגיִשְפַנ; 6 יִשְפַנ | * 1 טּומָל | < מוז 1155 ּונילְגַר; 6 יִלְגַר | זז *1

rz2 * mit MSSתֹרסֹומ |  cf 69,24; Ez 29,7; alדעמ  frt deriv dרֹוצָּמַב | יו  + 
Tv tAdoodv0ח6  crrp, 6 kai Uwwoa5 הָחְורַל |17 =  Plc6 וניִשאָרְ  

 ןגסט Hie 3 ef exallavi (34 eum) lingua mea; prps ‘גו? תַחַּתְמ יִּתְמַמּור |

25S67, ז 6+ דול | 3 * 124155 ףיִכָרּד  Psיִתיִצְר | 20 ? 4 |  s18 קזק 
 ּכְרַּד 3 ויָכָרְּד | * 3 ותְעּושי | 5 * 3* -- טפָשִּת קֶדְצַּב לָבִּת | * פא רשיִמְּב



 58 םילהת 68,17—67,7

 ראסל ותוא ואדי -םיִהלֶא כרב
 :ריִׁש רוָמְזמ דֹוְָל חצנמַלי 8

 :וינָפִמ ריִפְנָשְמ ווי ויבוא ּוצּוּפָי םיִהלֲא םָקי
 שָאיִנְּפִמ גנוד סַמהְּכ יףָּדְנִּת ןֶׁשְע "ףִדְנַהְּבּי

 :םיִהלֲא יִנְּפַמ םיִעָשְר ּוָדְבאיי
 :הָחְמִׂשְב 'ּושיִשיו םיִהלֲא יִנָּפל יוצע ּוֵחַמְׂשִי םיקידצו+

 יתֹובְרעְּב בכרל ולס יומש ּוָרמַז םיִהלאָל ריש

 :ינְפְל ּוְלָעְו מש 'הְָּב
 :ושדק ןועָמְּב םיִהלֶא תֹוָנמְלַא ןָידְו םיִמֹותָי יבא
 יתורָשוָּכַּב םיִריִסַא איצֹומ הָתְיַּבםיִדיִחְי "ביִשומו םיֶהְלֶא

 :'הָחיִחצ ּונְכָׁש םיִרְרוְס"'ּדַא
 :הֶלָס ןומישיב ךּדְעַצְּב עי נפל ָךְתאַצּב םיהְלֶא

 םיִהלֲא יִנּפִמ ֹופְטְנ םִיִמָׁש-ְהא הֶשָעְר ֶרֲא
 :לֵאָרְשִ יִהלֶא םיהְלֶא ינּפְמ יֵניִס הז

 :יּהָּתְנַנּוכ הָּתַא הָאְלְנְו דתלחנ" םיִהְלֲא *ףיִנָּת תֹובָדְ םֵׁשָגיס

 :םיִהלֲא יעל יֵּדֲתָבֹוטְּב ןיכּת בובי ךהיחי
 :בָר אָבְצ תֹורְׂשַבְמַה רֶמָאְְְתְי ינֲֹאַצ

 :לֶלָש קלחְת תיֿביתונּו 'ןודִּי ןוָדו תֹואָבְצ "יִכְלַמיי
 םיָּתַפְש ןיִג ןּובְְׁשִתםָאייּ

 :'ץּורָח קְכָקריִּב ָהיִתורְבָאְו ףָסָּכב הָּפִחִנ הָנֹי יִפנַּ
 :ןומְלצְּב גֶלָשּת ּהָּב םיִכָלְמ יש 'שֶרָפְּבי
 :ןְׁשְּבירַה םיגָנְבֿג רה ןָשְּבירַה םיִהְלֶא-רַהי<
 ָתבׁשְל םיִהְלֶא דָמֲח רָּהָה םגֹנְבנ םיִרָה ןדְַרְּתוהָמָל

Vrs éxAirérwoav,4, 1 ףֶדָנהְּכ || ל  Ps 68, 2 compl MSS Vrs | || 3 * sic 

MSS 6+06  > | )QWyםּדְנִת ; 1 56+ חור ּונְפְּדְנִּת  ג| רנת deficiant (ףIA?); 2MSS 
3MSS 6% < [ | § * 5ל  || fit ante WW} trsp3 "ו;  pl MSSכ | 4 *  

pc 5ומשל | ל ?1 תֹובֲעָּב | < 6 אטקוס<; קזקפ ּוכְרַּב | * קזקפ ומ | 6  

nonn MSS 8, 6 buoiwsgל 5 תרש(ונכב | * " | awןועַמִמ | ל * 1 קזפ  
pl, alם ' S ef Hie autem || % 6S év rdgoig (? DY) | g ° >1MS 3%; prps 

 dl || זס * קזקs ףיֵטַּת | ** קז ּתְנַנֹוכ 'א הָאְלִנְו הָלְחַנ | ::* 1ג15 6 ּובְׁשי
ea yyeliZouévotc | 13 * 6 6 Bao3 ּובושי || ? זא15 ְּךְתָבֹוט || 12 6 06 MSS 

606; nonn MSS יִבָאְלַמ || * > pc MSS 6™Ss | 14 ** prb סדק | 15 ** prb 
crrp || * 2MSS ‘53. 



68,18—33 PSALMI 959 

 :חַצְנל ןְכְׁשִי הוהְיהַא
 :ׁשֶדְקִּב 'יגיס םָּב ינדַא ןַאְנְׁש יִפְלַא םותבר םיהלֶא בכרי
 םֶרֶאְּב תֹונְתַמ ְּתְחָקְכ יִבָש ָתיִבָש וםורְמַל ָתיַלָעי

 :יםיִהלֲא הָיוָּכְׁשִל' םיְִרּוס-יְףֶאְו
 :הֶלְס ּונַתָעּושְי לֵאָה ונל"סמעי םויםוָי לָנדַא ְּךוָרְּב>פ

 :תואְּוִת תֶוָל 'ינדא הָוהיִלְו תעָשּמל יל ֹולולאָהי
 :ויִמָשַאּב ףלהֶתְמ רעש דָקְדָק ויבא ׁשֹאָר ץחמו םיִהלָא-רַא==
 :םָי 'תּלצְמְמ ביִשֶא יביִשֶא ןָשְּבִמ יִנדִא רֶמָא
 :'והָגמ 'םיִביֹואַמ ףיִבְלּכ ןושל | םֶדֿב לר 'ץֶחְמָתִי ןעמל**

 ׁשָדְקב יִּכלִמ יִלָא תֹוָכיִלֲה  םיִהלֶא ךיִתוכיקַה אָ
 :תפַפוְּת תֹומְלע 'ּותַּב םיִנְנ רחא 'םיִרָש ודק
 :לֵאָרׂשִי 'רּוקְמַמ יָנדִא  םיֶהְלֶא יְּכְרְּב תולָהְקַמָּב
 'םָתְמְגִר הָדּוהְי יִרָש  "םדה ריִעָציִזִמְיְנְּב םש=*

 :יִלָּתְפַנ יֵרְׂש ןּולְבְז יֵרָׂש
 :ּונָל תְלַעָּפ וז םיִהלֲא 'הזּוע נע יִדיָהלֶא הָוציפ

 :יש םיִכְלְמ וליבוי ל םָלׁשור-ילע לכה 30

 יְַ"יצַרְביספרְתמ'םימעיילגֲב וםיִיִּבא תדע הנק תחי
 :ּוצָּפְחִי כ תוכרק םיִמַע יִרּוַּב

 = :'הלס "ינדא ורמז : םיהלאל וריש ץֶרֶאָה ל
TTL 

18 * crrp; 115 6 JJNW; prps NW cf AE vociferantium || °° prps אָב 
 יֵניָפִמ || 10 * תסממ 3155 ףַא, 115 ְַּא | *- זק; 1315 'א "י ןשי; 3 ּנָּכְׁשִי אל

 -  >6; 2Mssל ||  ™ 6 20 conjg | 21 * > compl MSS'א  6 frt 16616'א ונפל;

 'ָּב|  MSS 6רעש; כז עַשְר | 23 ** קז5 שא ןֵׁשְבָּכִמ | * ק | 22 6 Hie 6םיִהֹלֲא
24 *1 6 Vrs yD | ל iMS אל קזקפ םֶּרֶאָמ ||  קזקפ 1תֶנָמ | 25 קזש5 ואְרָנ' )6- 

0 al (תֹוכילֲה) 7 26 nonn MSS 8 םירש | 1 ב | 27° prps 

Re םירידי 0 ורידי Dt 33, 6% גו םִּק | * 115 םֶתְמְקַרְּב 6 
Hie iz purpura sua | 29 aa 1 6 6536 et pl MSS םיִתלֲא nis ||? prb crrp || 

30 *° prb crrp || 31 * prps יֵלֲעַּב | ל crrp || > 3MSS Dann; 6 100 uh | 

 - 0656ירצב; 6 ד ; prps DDD | © IMS 006ח0א\6100ףץטו (6אא\6100ףשו) 4

kipaduévoug, 2 6ד006 6050 דסט (a ףרצ vel ;(הצר A Hie rofas יִצֶר) = | 

gMSS); prps ‘V3 | > 6 Hie 3 33 fit recte | 32 “A Hie ּויְתַאי* | ל prps 

 םיִׁשָח 5 םיִנָמְש(ְּב) | < GAZ(S) xeipa 00186; frt 1 הדי vel ָהיִדָי | 33 * 5

Bed.9 דע D: cfs; ; GBA 4 ydiare6 ] 'רֶל  + prb trspינדאל | ל  



 00 םילהת 69,16—68,34

 :זָע לוק ולוקַּב ןִּתִי ןֶה םֶדְקְיִמָש יַמָׁשִּב בֶכְרְל
 : םיהלאל זע גת

 ךיֵׁשְרְקַמִמ םיִהלֲא אָרֹוָנ5 :םיִקָחָשּב וָעְו ותְואּג לַאְרׂשִו-לע
 םעְ תמָצַעַתְו זֶעְְִתִנ אּוָה לֵאָרְׂשִ לא

 :םיִהְלֶא ורב
 :דְוְדְל םיִּנָשוש-לַע חַצנמַלי 9

 ׁשָפָנירע םִיְמ :ּואָב יִּב םיִהלָא ינֲעיִׁשֹוְה
 דָמָעָמ ןיִאְו .הָלּוצְמ ןְיִּבויִּתְעְבְטּ

 :יָנְתָפְטְׁש תֶלְּבַשְו םיֿפיקמעמְב יִתאָּב
 ינורְנ רחנ לַאְרְקְב יּתָעְבְיי

 :יָהלאָל לַחְְמ יי ּולְּכ
 םָנִח יִאְנְׂש ישאר תוָרעָשִמ יָּברי

 רֶקְש יביא יִתיִמְצִמ ּומְצְ
 :"בישא זַאל יתְלַזָנאְל רֶׁשֲא

 נפ ל הָחְפִּכ הפרח תא ל כי
 :ימא יגְבל ירְכְנּו יחֶאְל יִתָיְה רֶזּומ
 :יִלָע ּלְפָנ ךיפְרוח תֹופְרָחְו יִנְתָכְכא ְּךְתיּב תַאְנקייִּכי
 :יל תֹופְרֲחל יִהְּתַו יִשָפַנ םוָצב הָּכְבֲאָויי
 :לֵׁשָמְל םֶהָל יִהֶאְו קֶש יִשּובְל הָנְתֶאְויי
 :רָכַׁש יתוש תֹוֹניִנְנּו רַעָש יִבָשָי יִב ּוחיִשְיי

 נגע ְךדְסתבֶרְּ יםיִהלֲא ןֹוצְר תע הוהייוְְל"יִתְלְפְת ינאי
 העֵּבְטָא-לַאו טיטמ | יֵנְליִצַהי :יּדֲעְׁשִי תָמָאָּ
 םִימ תֶלבְׁש יֵנַפְטׁשִּת- לא5 :םִיָמיקמעַמִמּו יֵאְנְׂשַמ הָלְנֲאי

" 35 frt 1 םיִמָשַה cf Dt 33,26 || 36 mlt MSS ESE” Wp; Hie in sanctuario 

suo (WWpn3); 6 év roig 60106 (MSS éyioic) abrod (iדשיp3); 1 1שְּדְקמִמ | 

Ps 6g, 1 cf ad 45,1; 6o,r | 4 Var® 66 (יתָמַצמ) ?+ לַחיִמ | 5 *! ןמ 8 side Ow 

  6רֶז ֹומָּכ | זז  | 7 dl 6 6*** | g prps'א יִנַא  | = prb crrp; prpsיתומצעמ =

kali guvéekauya (MSS cuvexdivwa), 3 ef humiliavi; prb 1 הָנְעֲאְו | 13 G kai 

66 606 Eyaaxov )? ל‘ ol) | 14 ** frt dl (Var); pro ר' ny al יִנֵצְר ָּתַא | 
5 trsp + | 15 = crrp; frt dl הלצנא et ;יֵאְׂשִנִמ elמ יִנָאָש צ' al ₪ ו יאנשמ . 
trsp !. 
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 :ְהיֵפ רַאְּב יֵלְע"רַטֲאָּת"לַאְו הָלּוצְמ יִנָעְלְבּתִדלַאְו
 :יִלֶא הָנּפ ךיִמְחְר בֶרְּכ ךִּדְסִמ יבוטדיּכ הָוהְי יִננֲעיז

 :יננע רהמ יל-רצייכ בעמ ךיֶנָפ רֵּתְסת"לַאי
 :יִנדְּפ יִבְיִא ןעֶמְל .ּהָכֲאְנ יֵׁשְפַנילֲא הָבְרְקי

 :יָרְּוצ"לְּכ דג יִתמְלְכז יּתְשְבּו יָתָּפְרָחָתְעְַי הָּתַא*י
 'הָׁשּנָאָו יל הָרְבָׁשוהָּפְרָח=י

 :יִתאָצְמ אָלְו םיִמֲחֹנמַלְו ןְָאָו 'דּוָנָל הָוקַאְו
 :ץֶמֲח ינּוקְשי יֵאָמְצַלְו שאר יִתּורְבְּב ּונְּתו==
 :שקומל םיִמּולָשַלְו חַפְל םֶהיִנְפל םגְָלְׁשֶהְי
 :דַעְמַה דיִמְּת םֶהיִנְתְמּו תוָאְרִמ םֶהיִניִע הָנְכָשְחֶּתִיי
 :םֶגיִׂשי ךְפַא ןורַחו מעז םֶהיֵלֲע-ְְפְׁשי
 :בשי יִהְילֶא םָתיֵלָהֲאְב הָמְׁשְנ םֶתְריִטיִהְּת%
 :'ּורָּפְסִי "הילה בֹואְכַמ"לֶאְו ּופַדַר ָתיִּכַה רֶׁשֲא יהָּתַאדיּכ7
 :ּךֶתְקְרְצְּב ואבא םנֹוע-לע ןועד הָנתִא
 ּובֲתָּכִי-לַא םיקידצ םעֶו םיִּיַח רָּתַּפִמ ּוחָמְיפ

 :יִנָבְנַשְּת :םיִהלֲא ָךְתָעּוׁשַי בָאֹוכְו יִנָע יִנָאָ
 :הָדֹותְב ונלדנאו ריִשָּ םיִהלֶא"ש הֶלְלַהַא 1
 :'סירפמ ןרקמ ירָּפ רושמ הָוהיִל בֵטיִתְו*
 :םָכְבבְל "יִחיַו םיִהלֲא ישר 'וחמשי םיִונע "ּואְר

 :הָזָב אל ףיריִסַא-'תָאְ הָוהְי םיֶנֹיְבֲאדלָא 'עמש-יּכ
 :םָּב שמרז לכו םימל ץֶרָאְו םימש ּוהּולְלַהְי

 הָּוהְי רע הָנְְו ןויצ עישולוםיהלֶא יי
 ושרי שוב
 :ּהָבּונְְׁשִי ומש יִבַהֶאְו ָהוָלחְנִי ויָדְבַע ערֶוְ
 :ריכְזַהְל דָודְל חצנְמִקי 0

 :הֶשּוח יִתָרְָעְל 'הוהְי .יִנליִצַהְל םיִהלֲאיי
 : dos'אָו ישפנ  / A" 5 vb exc; prpsו |[ 20 7 1 דָנָנ 1 * 17

pdrwv pov | ° 1c 63 ּיָפָסִי | 30 Sg 5 “gas 4 ָךיִנָּפ הש | 32° trsp 
accent | * pl MSS ‘bi || 33 * nonn MSS ארי קזט 1 ואר || * וז MSS ּוחְמשיו 

 עַמָש | ל תסתמ  | 34 *1 6 6 Hieקזפ 1 גחַמַשְו | << 6 ו 'א ושרד; קז 1 יחי וישרל
MSS ויִדיִסַח psזp * | לֶאְו | 36 = gloss ad 37? | Ps לס, 2 40,14+ הָצְר | ל +. 
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 יִׁשְפֹנ יִשְקְבְמ ורָּפְחִיְו ּׁשְבַיַ
 :יִתְעַר יִצפִח ּומְלכְִו רֹוחָא נס
 :יחֲאָה י חאָה 'םירָמאה םֶּתְשָּב בקעלע 'ּובּושָי +

 ְישְקבְמ לכ ָךֵּבוּוהָמְׂשְִו ושיש
 :ִחְתַעושי יבהא 'םיִהְא לדני דיִמָת ּורמאַיַו
 יִל הָשּוְח םיָהלֲא ןּויְבָאָו ינָע נא

 :רֵחַאַּת-לַא ' הֹוהְי הָּתֶא יֵטְלַפִמּו ייֵרְזֲע
 :םלועל הֶשובָאלא יִתיָסָח הָוהיָךֶּביי 1

 ךְנזַא לאה יִנָטְלַּפָתְ ניצת ךְתָקְרַצְּב*

 :הָּתֶא יִתְדּוצִמּו יִעְלִסיִּ ינעישוהל ית ד רמת אובל'

 :ץֶמחְ לּועְמ ףכמ .עַׁשְר ךימ יִנטְלּ *הלֶאי
 :יִרּעְנמ יֵחַטְבַמ הָוהְי ינדַא "תות הָאבּ

 :דיִמְת תלה ב
 :זֶע"יִסַחַמ הָּתַאְו םיִּבר יִתיִיָה תַפומְּב
 ְָּתראָפִּ םויֿה-לְּכ ךַתְלַהִּ יפ אָלַמִ
 :יִנֵבְועֶּת-לַא יִחּכ תיִלְכִּכ הָנָקז תַעָל יִנָביִלָשָתִ לא

 דתי ועו יש יִרָסְשַו יל יבוא ורמי
 :ליִצמ ןיאדיּכ ּוהּוׂשְפִתָו ּופְְר ֹוָכָזע םיָהלֲא רמאליי
 :ּהָשיִח יִתָרְזִעַל יהלֶא יִּנָמִמ קֲחְרִּתדלַא םיִהלֲאיי
 :יִתָעָר ישקבמ' יהמלְכּו הָּפְרִח ּוטַעְי יִׁשְפֹנ ינָמׂש יּולְכִי ושָבָי
 ;'ִּבַתְלַהְּתילָּכ לע יּתְפַסּוְהְו לחיא דיִמָּת יִנֲאַו +

 ּתעּושִת םיַהלּכ ףֶתקדצ רפסי יפי"
 :תוְרפְס יּתְעְדָי אל יִּ

cf ad 4o,16 |ושוב ;  IMSומשי;  (6 TD) | 4° 3MSS 3 (cf3 40,15 +  
cf ad 40,17 ||הוהי ;  mit MSSף *  || cf 4o,16 || © ₪ dlל  nonn 5 dsrל  

 ל compl MSS ‘WR || 6 * nonn MSS ‘nly cf 4o,18 || ° nonn MSS יַהֹלֲא;
conjg; 6+ TQ Aaveid ($° + waAuéc) |6 קס  cf ad 40,18 || Ps 7r, 1 26MSS Ps 

Ic656 זועָמ = 31,3 |  compl MSS31,3; פק + || 3 * 1 6  prb vb exc, cf2  

 31,3 6 תודוצמ תיִבְל | 4 6 MSS 6 3 םיִהֹלֲא | 5 טפק , | 6 * 22,זס יג.
prb 6 |יִנע | ל 3 יִתְלַחּת | 7 6 זע הָסֲחַמ | זס * קזק ּובְרֶא | ? קמ 61 || זז  ie 

 א הָשיִח 0 הָשּוח | 13 *1 6 ;pl MSS ib cf35,4 זס 61 || * >8 | = ? 11
sing.תרפס, 3  velתרופס  pc MSSּפ ךֶתלַהִת || 15  ‘AE Hie24 | 14 *>23 ||  . 

Rn a. אש רדטמעה,לתק v- 
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éְַָבְל ךְתְקְצ ריִּכְזא הָוהְי ינדא תֹורְבְנְּב אֹובָא 
 :ּךיִתואְלְפַנ דיִּנַא הָּנַהדדַעְו יִרּועְּגִמ יִנָּתְרַמְל םיִהלֲאיז
 םוָרָמדַע] יִנֵבְזעת- לא םיִהְלֶא | ּהְביֵׁשְוו הָנָקז"רַע םַגְוי

 םיּהלֶא ּךְתְקְדַצְויי ְָּתְרּוְבְג :אובזלכל רוד ךַעוְז דיִגַא-רַע

 מכ יִמ םיהלא  תולנ תיִשָערָשַא
 "ָנְיִחת בּושְּת 'תִעָרְו תובר תָֹרְצ ו ונְתיִאְרַה רשאי

 :'וָנְלַעְּת בּושֶּת ץֶרָאָה יתֹוִמֹוהְּתְמּו
 :יִנָמִחְנִּת יֹבֹּסְתְו ילד ו בְרָתְי

 יִהלֶא ְּךִּתַמַא לָבְיִלְְב וא וינַא-סנ>
 :לֵאָרְׂשִי שודק רוֵנָכְב ָךְל הָרְמַזַא

 :ְתיִרְפ רֶׁשֲא ישנו "הרמז יז יִתְפָש הנגר
 התקדצ הָגְהּת .םויהדלָּכ ישלם

 :יִתָעָר ישקְבְמ ּורְפָחִדיִכ ושב
 . המלֶשֶלי 72

 ְְּלַמ"בָל ּךְתְקַצְו ןּת ּךָלַמְל יִּהיֵטְָּׁשִמ םיַהלֲא
 :טָפָשָמְב דינעו קֶדְצְב ךִמע ןיִָי
 :'הָקָרְצִּב תועָבְגּו םָעְל םלָׁש םיִרָה ּוֲאְׂשִ
 ןונבָא נבל עיִׁשוי .םֶעדייְנֲע ו טָפְׁשִּ

 :קשוע אכדיְו
 :םיִרֹוה רו רי יגְּפְלְו שָמָשדםע ְּךוָאָריי
 :ץֶרֶא ףיזרז םיביבְרפ  זג"לַע רַמָמְּכ דרי
 :"ַחְרָי ִלְּב"דֲע םולָׁש 'בָרֶו .קיִדצ ויִמְיְּבדחַרפְיז

 :ץֶרָאיַסְפַא-רַע רֶהָּנִמּו יידע םִיַמ רי
 :ּוכֲחַלְי רָפְע ּויָביֲאָו םַײצ ּועְרכִי ויִנָפְל
 ּוביִשָי הָחְנִמ םיִיֲאְו שיִשְרַת יֵכְלַמ

 16 153158 Vrs תַרָבְנִּב | 18 == | 6 3 אוב רֹודְל צו 6 6 :אובָי רֹוּד"לָכְל זק |
 19 prps D?1y | 20 * frt 65(61* 'ַאַּכ( | * Ka ּונְתיִאְרִה 0 Hie‘ $ ינָתיִאְרַה |

Hieg7 א  | Hie 6 3A, 068 yA || * prb | nrnnngi5 א  | frt dl = 
(al pera- |סואסוססטצמצ  Tv6 ח\6070006  crrp;ּונֵלֲעַּת, 38 יִנָלַעִּת | 21 9%  

prb crrp;l?..°B|בתו; 1? ףסתו | 23 =  Hie 5 prbגטטסצמצ) טסט ||” 6  
 וחלב; 1 * Ara om; 3MSS Ps 6 71 conjg | * 1 6 6 Hie 8 ףטפשמ | 2 6

 ןידל = ןדיו | 3 1 ₪ 'צ 'ג ולעו |44 | 5 1 6 6 ךירָאיו | 4%
 ּופזרז | (יפזר) ףי הש cf syr ףזר = קש םרז | ץ *16 3155 6 Hie 3 קֶדָצ |

 < J ₪ 27) vel QQ | < 1 ₪ קח ;ut Jes 5,14; 24,5 | 9 3 D 1 ₪ ֹויָרָצ.



 964 םילהת 72,1739

 :ּוביִרְקִי רּכְׁשֲא אָבְסּו אָבָׁש יִכְלַמ
 :ּוהּוְְבַעְי םנ"לְּכ םיָכָלְמ"לָכ ּלּוחְּתְשְיְויי

 :ול רועְךיִאְו יִנעְו ענׁשְמ ןונְבָא ליִצנהיָּכ =
 :עישוי םיָנויְבֲא תֹוׁשְפַנְו ןויְבֲאְו להילע סח
 :ויָניִעְּב 'טֲמָּד רָקיְִו םָׁשְפַנ לֵאָנְי יסְמְחְמּו ְךוָתִמי
 יאָבָש בָהּזַמ ֹולְּתְו יחי

 :ּוהָנְכְרֶבְו םויהדלּכ  דיָמְת ּודֲעַב לֶלַּפְתיַו
 'דירפ ןונְבְלּככ 'שערו םיִרָה שאָרְּב ץֶרָאְּב רַב"יתַּסַפ יִהְי

 :ץֶרָאָה בָשעְּכ ריעמ ּוציִצְו |
 ומָש "ינו שָמָשיִנֶפל םֶלִעְלוומְש ייֶהְי

 :ןמֶאְוו ןמ
 :"יִשיְַּב דוד 'תֹוָכְפְת וכי

 ישילש רפס |

 ףסֶאְל רֹומְזִמּי 3
 :בָבַל יִרְבְל םיהלֶא לאָרְׂשִיִל בוס ךַא
 :יָרָשַא 'הָכֶּפִש ןַאְכ יִלְנר "יוְנ טעְמְּב ינו

 :הָאְֶא םיִעָשְר םוֶלָש םיִלָלוְהְּב יתאָנק יִכי
 :םָלּוא איִרְבּו םָתֹומְל תבְצְרִח ןיִא יֵּ
 :ּועָּגִנְו אל םנֲאםעֶו ֹומיָניֵא ׁשֹוָנָא לָמְעַב

 :ֹומָל סָמָח תיש-ףטעי = הָוֲאַג ֹומְָתָקְנע ןכָל
 :בָבָל תוּכָשִמ ּורְבָע ומגיע בלחמ אָצְ

 :ּורְּבדו םוָרְפִמ 'קָשע ערב ורדיו קמ <
 :ץֶראְּב ךְלַהְּת םָנֹוׁשְלּו םֶהיִּפ םיִמָשַב תש

dl | * 60 bp || 15 °° prb add || 16 * prps8 עושמ | 14 ° +  Hie12 6  
 תעפש | ל fit crrp; huc ft trsp : || =° prb crrp; prps ' ורפי | 17 *%

 ךּורב )6 é&orw ד6 Gvoua atrod evAoynuévov) | PK ןיִני, 0 1 MSS ]ני

et trsp postָאָה תֹוחָּפׁשִמ"לָּכ V6 1  régar ai guAai rcןוּכי | = 6+  IMS 

 ּוהְרׁשַאְי | 18 < 55S 65 | 20 == <7MSS | » 6 oi טוס, frt לת |
Kרֶׁשֹיַל ₪ ו יָנֹדֲא (קזס ינאו) קס בָבָל | 2 *  | e73, 11 5 לֶא רֶׁשיַל ץ Ps 

 יונ, 0 טצ ּויָטָנ || ל א הָכְפָש 0 ּוכְּפָש | 41 םֶּת ומָל | 6 cong 6 תיַש | 7 |
 prb 6 68 ומנוע | 8° MS קומי; זק וקיִמעַי | * פס , 6 6 | 91 זז ָּךַלַהְתִמ

% 

2 



PSALMI 9654  

 :ֹומָל ּוצַּמִי אָלָמ "יִמּו 'םלַה 'ומַע יביִשי'ו ןֶבֶליפ
 :ןוילעב הַעָּ שו לַא-עדי הָכיִא ּורָמָאְויי
 :ליַחּוגַשָה לוע יולשו םיִעָשְר | הלא הָּגַהי

 :יַפּכ ןונְקנְב ץַחְרֲאְו .יִבָבִל יתיִז קיר-ךאי
 :םיִרְקְּבַל יִּתְחַכוְתְו .םוּוהלָּכ ַעּוגְב יִָאְויי
 :יִּתְדְנָב ְּיָנְּב רוד הָּגִה 'וָמְכ הָרְפסא יִּתְרַמָא-יםָאיפ
 :יִניִעְב 'איָה לָמָע | תאָז תַעַדָל 'הָבָשַחַאְוי*
 :םָתיִרֲחָאְל הָניִבֶא לֶא-ישְּדְקִמְִלֶא אובָא-רעיז

 :תוִאּושַמְל םֶתְלַּפַה ֹומָל תיִׁשָת תוקָלַחב אי
 :תּהְלַּבְִמ ומ ּופס | עָרְכ הָּמַשְל יָה ְךיאיפ
 :הֶזְבִּת םָמְלַצ'ריִעְּב ייָנֹדֲא ץיקָקְמ םולַחַכְיי

 :ןנותָשָא יִתויִלְכְו .יִבְבְל ץֶּמַחְתַי יב
 ְרמִע יִתיִיָה תּומַהְּב עֶדָא אָלְו רָעַביִנָאְי

 :יִיִמָי דיְּב ָתְַחָא מע דיִמְּת יִנֲאַ
 :ינֲחקִּת ידּובּכ רַחַאְו יֵנָחְנַת ָךָתָצְעַבי
 :ץֶרָאְב יִּתצַפָח"אְל ְךְמִעָו םִָמְׁשב לימי
 :םָכֹועְל םיִהְלֶא יִקְלָחְו יֵבְבְל"רּוצ יִבָבְלּו ירֲאְׁש הָלְב
 :ָךַמִמ הָגוזלָּכ הָּתִמִצה ּודבאי ךיקחר הָּגַהְיִכ
 יסְחַמ 'הָוהְי ינראב ויֵתְׁש בוטדיל םיִהלֲא תבְרקוינַאו=3

 :ףיתוכַאְלַמלָּכ רַפסְל
 ףסָאְל ליִּבָשַמי 4

 ְדתיִעְרמ ןאָּצְב פא ןשעְי חל ְתחְנְז םיהלַא הָמָל
 :הָ ןזיצירה ּדָתלַחג טבְׁש לא םֶד ָתיִנֿיְּדתרע רכז

 וב ָתְנַּכָש]
 :שֶרְקַּב ביוא עָרַהלְּכ חצנ תֹואְׁשַמְל ףיִמָעָפ הָמיִרָה
 :"תּוְתא םָתֹתֹוֲא ּומָש" יִּדָדַעומ בֶרָקְּב ְּךיִרְרֹוצ ּוגאָש+

 זס * א בישו 0 Vrs 6 MSS בושי | * 63 by | >> crrp; prps Dy‘ בושי
Hieיִמְּ 14 || < 255 62  Hieםָחָלַמ | 5 6 ימיו,  e!םֶהיֵלֲא, 41 םֶחְל ֹועְּבְׂשִי  

 3 (ND) ₪ et A; 1 prb isn | 14 1 א יִּתְחַכּוהְו | 15 * ₪ 641 | * 16 Vrs תֹומָּכ
 הנ 6 הָּנַה מכ | 16 *1 6 Va 'אָו | ל א איָה, 0 אוה | כס * םֶניֵא

 al 17); trsp , | * cf Am 7,17; 1? רעְּכ | 22 ? 1 הָמָהְּב | 24 = קז ּךיִרֲחַאְו

rףֶתְבְרִק ק | vb exc || 26 = ₪ dl | 28 * ₪+ dl velכ חרא | 25 קמ ' aדָיְב,  
Ps 74, 2° prb crrp; 1 fit63 | 5 3 ףיִתֹאָלְפִמ |  dlc nonn MSSא 'ק | *  

crrp.מ pr6 ףידעומ, 1 4 | >>  m: 5Sהֵּכְׁשִּת לַא | 4 *  



 966 םילהת | 0 200 -| 84

 :תֹוָמְּרְרק ץע-ְדְבְסִּב הָלְעַמְל איב יער
 :ןּומְלָהְי 'תופליִכְ "ליִשַכַּב דַחי יָהיַחְופ יִתַעְו5
 :ךמש-ןכשמ ללֲח ץרֶאל .ךשדקמ שאב וחלש

 :ץֶרָאְב לאייִעומלכ יורש  דַחְ יםניִנ םָּכלְב מא
 :הָמדדַע עדי ּונְּתִאדאְלְו . איִבְנ דוַעְְויַא ּוניִאְרדאְל ּוניַתותֲאפ
 7 7 :חצגל ְּהְמָש בוא ץֵאָגְי רצ ףרחו םיִהְלא יִתָמדַע יט
 .:יהלכ 'דקוח בֶרֶקִמ ךניִמו < ידי ביִשָת הָמְי

 :ץֶרָאָק בֶרְָּב תועּושי לע םָדקִמ 'יִכָלַמ ימיהלאָר =
 :םִיָמַהְדלַע םיֹניּנַת ישאְר ְּתְרַּבׁש םֵי ָךּזְעַב תְרַרֹופ הָּתַאי
 :םייצל םַעְל לָכֲאַמ ּונְנִּתִּת ןֶתָיול ישאר תַצַצְר הָּתַאיי

 :ןְתיִא תורהנ ּתְׁשֿבּוה התא לַחְְו ןיעמ ּתְעקב הָּתַאי
 :שָמָשְו רֹוָאָמ תוניִכַה הָּתַא הָלֵֵלְךֶליחַא םונ ְּךְליי ב

 :םָּתְרַצְי הָּתַא ףְךחַו ץיק ץֶרֶא "תולּובְגלָּ ְּתְבַצַה הָּתַאל
 ְּזַמַׁש ּוצַאְנ לְבָנ"םַעְו הנה ףרח בָיוָא תַאֹו-רָכזו 25,

 :חַצְנְל חֵּכְׁשִּת- 7לַא ד ךילנע תָיִח יִּדַרּוּת שפג יתָיַחל ןֶתתְדלַא יל
 :"סמח תוָאְנ ץֶרָאדיכשחמ ּואְלִמ יִּ יתיִרּבל טָּבַהְיפ
 :ףמש .רללַהְי ןייִבָאְו יִנָע מל ךּ יבְׂשוהלַא =
 :םֹיַה"לָּכ לָבְניִנַמְךְתָפְרִח רכז ְּךֶביִר הָביר ביר םיִהלֲא הָמּוק*
 :דיִמַת הָלֹוע ְּךיִמָק ןואש דירר לוק חַּכְׁשִּתלַאיג

 :ריש ףַסֶאְל רֹומְזַמ תַחְׁשַּת-לַא ַחַצנְמל 5

 יָתואָלפנ פס מש ברד .ּונידוה םיִהלֲא ל ויוה
 :טְּפְׁשִא םיִרְׁשיִמ ינא דעּומ חָּקֶא יב
 :הָלַס ָהיָדּומַע יֵּתְנַּכִת יִֹנֲא ָהיַבְׁשֹילְבְו ץֶרֶא םיִגומְנ+
 5 5 crrp et frt c 4 conjg; prps ּועְרְגָי al ּועְרַי | * 6.023 אֹובָמְּכ ג

 אֹובֲָמְּב | 6 * א תַעְו, 0 הָּתע; ₪, prps 5 תעְדנ al תָעְלְקִמ || * 65 ָהיֶחָתְּפ, 3
 םיִחָתְּ | < mlt Var in MSS || 4 pl MSs תופלכו, 23155 תו פָליֵבְבּו | 7 סס 5

kararav-9( | ל 6  al Dai) alםֶָדיִחְכַנ  perdamus e0s; prpsב | 8 * 3  

frt ins Ni), al6 ונתא | זז *  gwpuev )115 karakavcwuev) 3 perdamus || g 

 רֹוחָא cf Thr 2,3; trsp , | " א ךקוח, ,Q mlt MSS Vrs qpn 10 | < 6 66 ד:
 1 frt .אָלְבִּת et בֶרְקְּב | 12 *1 5+ 'א הָּתַאְו | * 6 ּונָּכְלַמ, 3 ךֶלַמ | 14 D prpsעל* :
 (aו לכאמ), גו םיי sine ל | 18 1 prb "לכ | 19 * 6 ;Hie 6 ni 1 8 תּּהְל כ
 vel תַחָשל | * :א 63 ְּךְדֹוּת | 20 *= cזזק | * 6 ְּףְתיִרְבְל; קזקs תֹוארל | 7

Gov6חוא606₪600\0 ד6 6906  kal2ז * 8 בשי | ל 6 'נ| | 5 75, 2 77 6  > 
len udvra; S ef invocabimus nomen tuum ef narrabimus omnia; 

 עזי רפה ףִמשְב יאו

₪9 \ 0 - 

 ריש Aan ber & 390300 שי

₪ =i suas 

- 



7-3 PSALMI 967 

 :ןְרק ּומיִרְת"לַא םיִעָשְרְלְו ּולָהְּת-לַא םיִלָלּוְל יִּתְרְמָא
 :קֶתֶע ראָוצְב ּורְּבְּת םֶכָנְרק םורָטִל ּומיָרְּת"לַא*
 :'םיִרָה רַּבְדִמִמ אָלְו בֶרעמָמּו אָצּומְמ אָל יז
 :םיִרָי הָזְו ליפשי הֶז טפש םיִהלֶאהיכ*
 סמ אל 'רַפָח ןִיְיְ הָוהי"דְִּב סו יב

 :ץֶרָא-יעָשְר 73 יּוְּתָשו ּוָצְמו ָהיֶרָמְׁש-ְַא 'הָזִמ רגיו
 :בקעֶי יהלאל הָרְמַזא | םֶלֹל דינא יִנָאְו 5
 :קיִדצ תּוגרק הָנֶמַמורת עננַא םיִעָשְר יִגְרקלְכויי
 :ריִׁש ףַסֶאְל רֹוָמְזמ תֶגיִנְנְּב חצְנְמְלי 6

 :ומָש לּוְָנ לֵאָרְׂשִיְּב םיָהלֲא הָדּוהיִּב עָדוני
 :ןויִצְב ותָנועָמּו וכוס םלָשְב יהיו
 :הֶלְס הָמְחְלַמּו בְרִחְו ןגִמ תַשָק"יפְשר רֵּבְׁש הָמְׁש

 בל ריב ולְלוַתְשא :"ףרט-יררַהִמ רידא הָּתַא ירואָנ
 :םהיִדִ ל צמא 'םַתְנש ּומְנ

 ְָּפַא - נפל דמו הָתַ מ התא
 :הָטְקְׁשְו הֶאְרִי ץֶרֶא ןיִד ְתְעַמְׁשַה םִימָׁשַמל

 :הָלָס ץֶרַאיְנֲעלָּכ עיִשּוהְל םיִהלֲא טּפְׁשמל-םיְקְּביס
 :ירָנְחַּת יתֹמֲח תיִרָאְש ךדות םֶדֶא *תֶמְחיִּכיי /

 :"אָרּומְל יַש ּוליִבי ויָיִבְס"לְּכ יםֶכיהְלֶ הֹוהילי מלו ְּרְדְנ
 :ץרא-יכלמל ארֹונ םיִדיִנָנ חור רצְבָי 13

 :רֹומְזָמ ףסאל ןותירי-לע חצנמלי 7
 :יִלֶא ןיזאהְו םיִהלֲא-לָא ילוק הָקֲעַצֲאְו םיִהלֲאדלָא ילוקי
 גופְת אָלְו 'הָרְגְנ הָלְיִלויַדָי .יִּתָשְרִד ינדא יִתָרְצ םויָב

 :יׁשְפַנ םַחָנַה הָנאַמ
 6lprbc6 (ard 100 8e00) רוב || 7 * compl MSS רֶבֶדִמִמ | ל <655,

sp accent, sed forma mtr incert; 6S +קזקצ םיִרָהַמּו | 9 ** קזל ורַמָח ןייו | ל  

conjg)|זז 6 356  vel pi (velהֶז-לֶא | < 8+ 61 | זס 6 6 ליִנָא | זז ?1 עדת  
vs prb crrp || " 0 61 6 NIA 6] 8 | © 6 aiwviwvוּכָס | 5 *  Ps 76, 3 Var 

 (םֶדְק) | 6 * 63+ "לכ | ל |trsp ,| / ~ compl MSS 'D בָכְר, 115 'ס "ר; 1
 6 65 'ס יִבְכְר ּומדרנ | 8 * ₪ dl | * prps מ || דס 6855 דָח אקס( || זז *? |

 ל 2 | < 6 (éoprdce co) ְךְנְמִּת צו ּךְל גחֶּת קזט recte | 12 ** ft dl הוהי |

dl | 13 6 rveduara || Ps 77,1 K2 הְרומל ; ₪  conjg;5 6 19 0060 6 13  
 ןותידי 06 ןּותּודי | 6 Hie 3 < ו | 3 * 6 oculum meum || * 6 הדְנָנ



 968 םילהת 7-5

 :הָלָמ | יִחּור ףָמעֶתַתְווהָחיִשֲא הֶיָמָהָאְו םיִהלֶא הָרְכְִא
 :רָּבַדַא אָלְו יִּתְמַעְפַנ יגיע תֹוָרֲמְׁש ָתְוַחָאפ
 יהָרְּכְזָאד :םיִמְלּוע תונָש םֶדְקִמ םיִמָי יִּתְבַשַח

 :יחור יִשָפַחיַו הָחיֵׂשֲא יֵבְבְל"םע הָלילַ "ָתָביִננ

 :דוע תוצְְל ףיִסיִדאלו דאוני םיִמָלעְלַהי
 :רֶדָו רָדָל רפא רַמָּג .וּדְסַח חַצְנָל סַפֲאָהי
 :הֶלָס ֹויַמֲחַר ףאְּב ץפָקיםִא לֶא תֹונַח חַכָׁשֲהַפ

 4 = תֹוֹנׁש איִה יתולח רַמאָוי

  :הָחשִ ךיתולילעכ הפ" לָכְ יי
 :םיִהלאָּב לּודָג לֶאדיִמ ףַּכְרִד ׁשֶדקִּב םיִהלֲא א

 וע םימעְב ְתְעַדוה אָלְּפ הָשָע לאָה הָּתַאיפ
 :הָלְס ףָמֹוְו בקעיײינְּב מע עוזב תֶלִג

 :תֹוִמהְת ָּנְרִי ףא ּוליִחָי םִיַמ ְּךּואָר םיִהלֲא וי וארז
 :ּוכְלַהְתִי ףיצצח"ףא םיִקָחְש ּונְתָנ לוק תובָעוםימ ּומְרָזי
 :ץֶרֶאָק שערו הֶזְנַר לֵבַּת םיִקְרְּב ּוריִאָה לגלּבוְבִמעֶר לכ ו

 :ועָרּונ אל ףיִתובְקעו םיָּב םְִַּב ירליֵבְׁשְו .ִַּכְ סיבי
 :ןְרֲהֶאְו הָשֹמידִיְּב ְּךָמע ןאגכ ָתיִחְני
 ףֵסָאְל ליִּפָשַמי 5

 :יִפְיִרְמִאְל םֶכָנְזֶא וטה יִתְרֹוּת יע הָניְנֲאָה
 :םָדָקייִנִמ תודיח הָעיְּבַא יִּפ לָשְמְב הָחְּתְפָא*
 | :ּונְלורְּפְס ּוניִתובַאְו םעֶדנְו ּונְעַמָׁש רָשַא
 ו םיִרּפַסִמ ןורחא רוד םֶהיִנְִּמ וידכנ אלי

 :הָשָע רֶׁשֲא ויתאָלַפְנְו "וּוזַעְו יהוה תוָלְִּ
 לַאֿרשִיְּב םש הָרֹותְו בקעֶיְּבותּולע םקיו 5

 :םֶהיִנְבל םָעיִדוהל ּוניִתֹובֲא-תֶא הּוצ רָשַא

5 5 Hie NIN; prps InN | 7 * trsp + 6 653; 1 ₪ BN | ° 6 kai éue- 

 | םֶלעְלַה  maj; fit 1ה  | 8 mlt MSS'חֶאְו  | > 1 6 620 Hie 3דף ו יִתיִנֲה
9 | ft ותְמָא | זז יג Hie ‘nbn א recte | 12 * K ,ריִּכְזַא Q Vrs ;רָפְזָא + 
errp || > compl MSS Vrs יִאְלְּפ | 13 compl MSS SESE ךילעפ | 51 לא | 

  0ּףַעֹורְְּב | דפ 65 116 8 ףיקְרְּב | 20 * מ ₪ הוהי | * א יִליִבְשּו 63 16"
compl MSS 6 ףְליִבְשּו | Ps 78, ג 36 םֶכיִנְזֶא | 4 * 6 Hie ,דַחְכָנ ft recte 
(ft 1 NbY) | * trp , | * 2MSS Hy]. 



PSALMI 96978,6--כ9  

 ּודְלְנִי םיִנָּב ןּורֲחַא רּוְּוּועְדִי ןעֶמְל*
 םֶלָסָּכ םיִהלאָב מישו :םֶהיֵנְבַל ּוָרְִסִו ומי
 :ּורְצְנִ ויָתוצַמּ לָא-יללעמ ּוחָּכְׁשִי אָלְו
 הרגו רָרֹוס לוד םֶתּובֲאכ ּויָהְי אלו

 :וחּור לַא"'תֶא הָנְמֲאָנ"אָלְו .ָּבַל ןיִכַהְאָל רה
 :בֶרְק םויְּב וכְפָה תַשְקַהיִמּוְר *יִקָשּוְג םִוֹרְפָאריַנְּבִ

 :תֶבְלְ ּוגַאָמ ֹותָרֹוְתְבּו םיִהְלֶא תיִרָּב ּורָמָׁש אָליפ
 :םֶאְרֶה רֶׁשֲא ויָתואְְּפִנְ ויתֹולילע ּוֵחָּכְׁשיַווי

 :ןעְצ"הרְׂש םִיָרְּצִמ ץֶרָאְּב ל הֶׂשֲע םֶתֹובֲא גני
 :דנֹומְּכ םִיִמ"בָצַַו םֶריִבֲעיַו םִי עקבי
 ׁשֲא רֹוֲאְּב הֶליכַה"לָכְ םָמֹוי ןְנֲעּב םֶחְניַו
 :"הָּבַר יתוִמֹהְתַּכ קשיו רֵּבְדַּמַּב םיִרְצ עקבי 5

 :םִיָמ תֹרָהַָּּכ דרו עלָפַמ םיִלְזוְנ אוי
 :היִצַּב ןויִלָע תוְרְמל ולדאטחל דוַע ּופיְסויַניל

 :םַׁשפַנְל לָכָאלֶאשל םֶבָבְלְּב לאופני
 :רָּבְדּמַּב ןֶחְלָש רעל לָא לָכּויַה ּורָמִא םיהלאּב ורְּבַדיוופ
 :nb םיִלָחְּו E םִיַמ ּובּוזיַו ו רּוצדהָּכִה הי

 ומעל ראֶש ןיכְיַא תֶּת לכי םֶחָל נה
 בֶקַעיִב הָקְׂשִנ שַאְו  רָבַעְתִיַו הוהְי עַמְׁשכְכי

 :ילֶאְרָשִיְב הָלָע ףאדסנו"
 :תָעּושיִּב ּוחְטָב אָלְו םיִהלאּב ּוניִמָאָה אָ יִּב
 :חָתְּפ םִיָמָׁש יִתְלדְו לעָמִמ םיִקָתָׁש וצי
 :ומָל ןַתְג םימָשןנְּו לֶכֲאָל ןָמ םָהילֲערֿׂפְמַוצ
 :עַבְׂשְל םָהָל חַלָׁש הָדיֵצ ׁשיִא לַכָא םיִריִּבַא םֶחְל5
 :ןְמיִת וּזֲעְב גָהַנִַו םִיָמָשְּב םיִדָק עפ
 :ףנֶכ ףּוע םּֿמָי לוו רָאְׁש רַפָעִּכ םָהיִלָע רַטְמַוז
 :יָתְֹכְׁשִמְל ביִבְס ּוהְנֲחִמ בֶרָקְּב פו
 :םָהָל אָבְי םָתְואָתְו דֶאְמ ְּּבְשִיַו ּולְכאיופ

 6 trsp :; al dl ודלוי םינב || 8 * תסחמ MSS ןיִבַה || * 6סתוק] 1155 לֶא
 vs 9 prb add | * 5 ישקונ; aut ‘tJ aut ימור 41? | 12 ? ] םֶהיִניִע | 13 68

 דנ,13 | 15 Gk. éroridev 00006 | | ל mit MSS 'תָּב, 1 4 || < 1 ₪ הָב

prb dl || 21 * 14 01, cf 59 || °° 14 add | 25 ft d7 תורמל | 19  
27 ₪ dl | 28 6 3 (לָּפ--) לפיו 
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g7o םילהת 78,30—55 

 יםָּהְב הָלָעוםיִהלֲאףַאְוײי :םֶהיִפְּבםִלְכָאדֹוע םֶתְואַּתִמּורָז"אלי
 :ַעיִרְכַה לֵאְרְִׂ רוחבו םֶהיֵּנַמְׁשִמְּב גרה
 :יָתואְלפָנּב ּוניִמָאָה אָלְ דֹועואָטֲח תאז-לְכַּבי

 :הָלְָּּב םֶתּונָּו םֶהיְֵי לָהּ
 :לאדּורחשו ּובָשְו ּוהּוׁשְרְדּו םִגָרֲה-םִאּצ
 :םֶלַאְג ןֹויְלֲע לֶאְו םֶרּוצ םיָהלֲאיֹּכ ּורָּכזִַו 5
éֹולּובְּזַכִ .םנּושְלְבו םֶהיִפַּב ּוהּוּתַפיו: 
 :ּוְתיִרְבַּב ּונְמָאָנ אלו ֹומְע כנא םּבַלְ 3
 תיִחְשְיאלְו | ןֹוֲע רַּפַכְיּו םּוחַר אּוָהְו ל

 :ֹוִתָמֲח"ִלְּכ ריעְי-אָלְו ֹוָפַא ביֵׁשָהְל הָּבְרַהְו
 :בּושָי אָלְו ךלוה חור הָּמַה רׁשְביִּכ רכזי

 :ןומישיַּב והּוביצעי רָּבְדִמַב ּוהּוְרְמִי הָמָּבּפ

 :ּוְתַה לֵאָרְׂשִי שיָדְקּו לֶא ָּסִנְיַו ובושיו +
 | :;רָצְדיִּנִמ םְִּפרְׁשַא םול = וָדָיתֶא ּוָרְכְזאל

 :ןעצ- הֶרְשְּ ויֶתְפּומּ ויתותֶא םִיְרְצִמְּב םשדרֶשַא
 | :ןּויְתשי"לַּב םֶהיִלזַנַל םֶהיִרָאְי םֶדל פה
 :םֶתיִחשַתַו על םלְכאיַו ברע םהְּב חלשי<
 :הָּבְרַאל םָעיִגיֵו םֶּובָי ליִסְחָל ןּתיַוי
 :לֶמְנֲחּב םֶתומְקַשְו םֶנפג ךָּבִּב גרה
 :םיִפְׁשְרָל םֶהיֵנְקִמּו םֶריְֵּב דָרְבל רֶגְסיויי
 הָרָצְו םַעַזְו הָרְבְע וֿפַא ןּוֲחֹוםַּב-חַלְׁשיּי

 :םיִעְר יַכֲאָלַמ תַחַלְׁשַמ
 םשָפַנ תֶוָמִמ ךָשָחִאְל ואל ביִתְנ לפי

 :ריִּגְסַה רָבְּדל םֶתיַחְי
 = - :םֶחַלֲהֶאְּב יםינוא תיִׁשאַר םִיָרצַמְּב רֹוכְב-לְּכ רו
 :רָּבְַּמַּב רֶדַעַּכ םֶגֶהְנְיַו מע ןאָצַּכ עס

 :םָיַה הָּפּכ םֶהיִבְִאתֶשְו ּודֲחְפ אָלְו חטְבָל םָתנ
 :וניִמְו הָתְנק הָז-רַה שְדְק לּכָג"לֶא םִאיִביני
 הָלַחְנ לָבָחְּב םֶליִּפיַו םיונוֶהינְפִמ ׁשֶרָגו

= Ta א iar 6x 

| 31 * frt add | 45 ft dl | 48 2MSS ,דָרָּבַב IMS 2 רQ7 frt recte | 
49 :MS םיִכָאְלַמ | 50 pc Mss אְּב' | 51° 3 >2MSS 3 | * 3MSS (S)Z3E 

 . | 52 Var 'b | 54 6 6pocנָנוא



7-6 PSALMI 71 

 :לֵאָרְׂשִי יֵׁטְבַׁש םַהיֵלֲהֲאֹב ןְּכְׁשיַ
 :ורמָש אל ויַתודעו ןוילע םיָהֹלֲא-תֶא ּורָמָיַו ופני

 :הָיִמְר תׁשֲִּכ ּוְּפָהג םֶתֹובֲאכּורְָבּי ונס
 :ּוהּוָאיִנְקִי םָהיִליִסְּפְבּו םָתֹומְבְּב ּוהּוסיֵעְבו
 :לֵאָרְׂשְִּב דאַמ סַאַמִיַו  רָּבַעְתִיַו םיִהלֲא עַמָׁש
 :םֶדאְּב 'ןְּבׁש לָהא יולש שמ שטו

 :רצ-דִיְב וְתְרַאְפִתְר וע יֵבָׁשל ןַתִיו
 :רָכעְתה ותְלֲחנְבו מע בֶרָחל רֶגְסיו*
 :ּולָלּוה אָל ויְתלּוִתְבּו ׁשֲא"הָלְכֲא ויָרּוחַּב

 :הָניֵכְבִת אֵל ויָתֹנמְלַאָו ּולפְנ בֶרָחּב ויִנָהָּכ
 :ןײמ ןְגורְתַמ רֹוְּנּכ יָנֲֹאוׁשּכ ץקנ*פ
 :ֹומָל ןַתְג םֶלוע תַפְרֶח רֹוִחָא ירצו
 :רָחְב אָל םיִרְפֶא טְבְׁשְבּו ףֶסוי לָהֲאְּב סאְמִיְו ל
 :בֵהָא רֶׁשֲא ןויצ רַהדתֶא הָדּוהְי טְבְׁש-תֶא רַחְבַיו
 :'םלּועְל ּהָדָסִי ץֶרֲאּכ ושְּדְקמ יםיִמְר- יומּכ ןְביופ

 :ןאָצ תַאְלְכְִמ הקו בע ב רַב
 'וָמַע בָקעיְּב תוערל וָאיִבַה תּולָע רחאמיי

 :"ִתְלַחְנ לֵאָרְׂשיְבו
 :םֶחְנִי ויֵפּכ 'תנּובְתַבּו .בְבְל יםֶתּכ םעְריוז

 ףֵסָאְל רּומְזְמי 4
 ךשדק לכיַה-תֶא ּואָּמַט ְּךָתְלַחנְּבו יונ ּואָּב םיִהלֲא
 :םיּיעְל םֶלָשּוְךִיתֶא ּומְׂש

 םימשה ףועל לָכַאְמ ּךיִדְבִע תַלָבְנתֶא ּונְתְנ :
 :ץֶרָאדותְוְל ְיֶדיִסֲח רֶׂשְּב
 :רבוק ןיִאְו םֶלָשּורִי תֹוָביֿבְס םִיַּֿכ יםָמְד תש
 :ּוניתּוביְִסְל סל געל ונינכשל הָּפְרֶח ּוניִיָהי

 הועיל שא םיוגה לאילת שי
55 frt ‘J vel ומע exc; al dl | 60 * mit MSS nb‘ vel nb || > 8 
  | 6םיִמָר:  14 | 69 * 3 bx | * 60 116 6'ִכְּבִת  | 64 6 Hie 3ןֶכָש

  * 55'ָאָּב | 5 115 םֶלעַמ | לז  | > cop! MSS 68םיִמֹרֲמְּכ, 41 םיִמֹרָמַּכ
 תנובתבו  || compl Mssםתֶּב  | * ₪ 41 | 72 * mit MSS Vrsּודְבַע 6

Ps 7g,1frtdl | 5 ₪ 61 | 6 * ₪ ins .הוהי 
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 972 םילהת 80,15—79,7

 | :ּואָרְק אָל ךֶמְשְּב רֶׁשֲא 'תוֶכְלְמַמלַעְו
 . דֶאְמ ומשה ּוהְְנתֶאְו בֶקְעְידתַא לָכָא יִּבז
 . ונולד יִּכ ףיִמְחְר ּונּומּדְקְי רה םיִגֹׂשאָר תֶנוָע ּנָלְרֶּכְזַתְלֶא*
 ְךָמְׁשובְּכ רבדילע ּונַעְׁשִי יִהלֶאּונרְזְע

 ְדמְׁש ןעֶמְל וניתאטח"לע רֶפַכְו ּונְיִצהְ
 םָהיֵהְלֲא היא ."םווגה יָּרְמאְו הָמָל

 | :ךּופָשה ְּףיָרְבֲע"סַּד תמְקַנ ּוניגיֵעְל 'םָייִגְּב עַד
 = הָחּומְת יגְּב רתוה ָךעוֶז לֶדְְּכ ריִסָא תֶקְנָא יִנְפָל אּובְּתי
 | :יָנרֲאְּפְרח רשא םָתָפְרְח םָכיִחלֲא םיֵָעְבַש ּונינַכשִל בֵׁשֲהְוי

 . רָפסֶנ רְָ רוד יםלועל ףל הָרּונ ְתיִעְרַמ ןאצר מע רנחנארי
 | תלה |

 :רוָמְזִמ ףַסֶאָל תּודע םיִּנָשָש-לֶא ַחצְנְמְלי 0
 ףָסֹוי ןאָצּכ גהנ הָניֹזַאַה ולֵאָרְׂשִי הערי
 = = תֵׁשנִמו ןמטבּווםִירפָא ינְפלג :הָעיִפּוה םיִבּורְּכַה בֵׁש
 , :ּונָל הָתָעַׁשיֵל הָכְלּו ֶתְרּוְבִּגדתֶא הָרְרֹוע
 | :הֶעַשּונְו יִנָפ רַאָקְו ּונָביִשַה םיִהְלֶאי

 | :'ִךמִע 'תַלְּפְתַב ּתְנָשֶע יִתְמְדַע תֹוֲאָבְצ יםיִהלֲא הוה
 1 :שיִלָש תֹועֲמְדְּב מקשה "העמה סת יםֶתְלַכאָה

 :הָעשַוְנְ נפ רֵאָהְ נישה תא םיִהלֲי
 :ָהָעְטִתַנ םיג ׁשֶרָנְּת עיָּפַּת םיְרְצִמִמ ןָפְג

 ץֶרָא-אַלמְּתַו ָהיֶׁשָרׁש שֵרָׁשּתַו ָהיֶגָפְל תני
 :לָאיורָא ָהיִפְנַעַ ּהָלִצ םיָרָה כי
 :ָהיָתְֹקְנֹוו רָהָנילֶאְו םיײדע ָהיֶריצְק חשתי

 ְָרָד יֵרְבְע"לְּכ ָהּורָאְו ָהיָרדְנ ָתְצַרְפ המי
 הנרי יִָש 'זיזְו יר"נמ ריח הָנַמסְרכִיי
 הָאְרּו םִיַמׁשִמ טְּבַה יאָנ בושי תֹואָבְצ םיָהלָאי5

 6° nonn MSS Vrs Jer 6 1 7 | מnewוJer 5 nֹ 10,25 ולְכָא | 8 ₪+ 1 |

 נס * 115 רמאי | ל 455 6 םִיֹוּגַב | < א םייִגַּב, 0 םיוגַּב | זז 1 6 36 רֵּתַה |
 13 prb in | Ps 80, I ors ar | - | 4 ins 6 5 Nֹואָבָצ

Hieנקש | 7 * קזק ֹונָמ | ל 5 56  Hieהָחָנַא | < 68  crrp, prpsל ₪ " 
5 * | (spטsע ) 4 sicדס 2155 6 אָלּמִּתַו | זז קזקצ הֶסָּכ | 14 *  | j\ $l 

I5 *° prps 1 ut 4.8.20.גו |  



80,16—82,1 PSALMI 973 

 ךְגיִמְו הָעְטְנ"רֶׁשֲא יהָּנַכְו < :תאְז ןָפָג דקְפּ
 :'ִּךָל הֶּתְצִמִא ןֿב-לַעוי

 :ּודבאי ָךיִנָּפ תַרֲעַגִמ 'הָחּוסְּכ שאָב יהָפְרֶשיז
 :ָּךְל ּתַצַמִא םֶדֶא- ןֶבלע ְגימְי שיא-לע ְךְרייִהּתצ
 :אָדָקנְךָמַׁשָבּו ּונייחְּת ְּךַּמִמ גּוסְנ"אָלְויפ
 :הָעׁשונְוְךיֵנֿפ רַאָה ּונָביִשֶה תֹואָבְצ םיִלֲא הוה

 יס תיתגה-לע חצנְמַלי 8

 :בֶקעַי יקלאל ועירה ּונּוע םיִהלאָל ּוניִנְרַה
 :לָבָנ"םע םיִעָנ רֶּנִּכ ףָתּונְתּו הָרְמְזּואְׂשפ
 :ּונגַח םויָל הָסַּכּב רפּוׁש שֶדָחַב ּועְקַּתי
 :בקעי יהלאל טֿפְׁשִמ אּוה לארשיל קח יב
 םִיָרצִמ יץֶראדלעי ותאָצְּב מש ףסוהיּב ו תּודעַפ

 :יעֶמְׁשֶא יִּתְעְדיי-אָל תַפְׂש
 :יהָנְרָבעּת ידּוּדִמ ויָפַּכ ֹוָמְכַׁש לֶבָּפִמ יִתָֹריִסֲהי

 םעֶר רֶתַפְְּךנְעֲא ָךֶצלחַאְו ָתאָרָק הָרֶצּב
 :הָלָס הָביִרְמ יִמדלַע ְךְנָחְבֶא
 :יל-עַמְׁשְּת"ָא לארי ָךְּב הָריֵעֶאְו יִמע עַמְׁש
 :רָכָנ לאל הָוַחְּתָשְת אָלְו רז לא ְךְב היא

 האלט יי בֲחְרַ
 :יק הָבָאדאְל לאָרְִׂיְו יִלוקְל יִמע עָמָש-אְלְויי

 :םֶהיִתִצְעוְמְּב וכלי םָּבִל תּוְריִרְשַּב ּוהָחְלַשַאְנ יי
 ּוכָלַהְי יִכְרְדְּב לֵאָרְׂשִי יל עמש יִמַע וכו

 :ִדָי בישָא םֶהיֵרְצ"לַעָו עיֶנְכֲא םֶהיִבְוא טַעְמַּכי
 :םֶלועְל םֶּתַע יהיו .רֶלּושַחכִי הָוהְי .יִאְנָשָמ6
 :'ִּדַעיִּבָשַא שב ירָוצַמְ הָטִח בֶלַחַמ ּוהְליִכֲאו ד
 ףֵסָאְל רומֶזְמי 8

 :טְּפְׁשִי םיִהְלֶא בֶרְקְּב לָא-תרעּב בֵעָנ םיַהלֲא
16 * sic 41 (2 maj); prb crrp, prps (cf 6) הָנְוכְו 6 15 conjg | ל 41 = 18b! 

 שט +  | 18 ft dl | 20 dl | Ps 81, 1 6קא ָחְפְרֶש || * קז ָהְחָסִּכ * 17
 ץֶרָאַמ | = 6 116 8 עַמָש עַד  | 66 Hieוניֵּגַח, 3 םיִנַח יַמיִל  MSSזח% 4
7 * 6 Hie ריִסַה | * תסממ MSS רּודַמ; 6 דּודַּב | < 6 הָנְךבַעּת | 14 15+ עַמְז 
16 ** prps ולָשְכִי םֶהיִאְנַשִמ | ז7 * 1 יהליִכֲאַאְו ₪ ּוהָליִכֹואְו cf 1105 14 
  (6 11:6₪% 6%ּוהְעיִּבָשַא ) (sed cf Dt 32,13) || 51 6 IMS (cf 5קזקפ ףוצָמו *



 974 םילהת 84,2—82,2

 :הָלָחואְׂשִּת םיִעָשְר ינְפּו לְועּוטְּפְׁשִת יתָמירַע
 :ּקיִדְצַה ׁשֶרָו יָנָע | יםֹותְיו לֶדייּוטְפְׁשי
 :ץֶרֶא :ּוליִצַה םיִעָשְר דָיִמ ןיְבֲאְו לדיּוטלפּ

 יֶדְחּומ"לְּכ וטומי ּוכְלַהְתְי הָכְשְחַּב ּוניִבָי אָלְווּועְדָי אל

 :םֶכְלּכ ןויְלָע יִנָבּו םָּתַא םיִהלֶא יִּתְרַמָאדיִנַא
 :ּולְּפִּת םיִרָשַה דָחאְכּו ןּותּומְּת םֶדָאְּכ ןֶכָאז

 :םִינַה"לֶבְּב לַחְנִת הָּתאיְּכ ץֶרֶאָה הָטְּפֶש םיִהלֲא הָמּוקי
 :ְָסֶאְל רֹוָמְזַמ רישי 3

 :לֶא טָקְׁשּתלַאְו ׁשֶרֲחָּת-לַא ְּךָכיֵמָּד"לַא םיָהלֲא
 :שאְ ּואְׂשְנ ְּךיִאְנׂשִמּו ןּוימַהְ ךיִבְוא הָגַהְיכ
 :ךינופצדלע ּוצַעְיַתְיְו דוס ּומיִרעַי ךָמעְלע+
 :ידוע לֶאְרְשְידםַש רֶכְנִי-אַלְו .ייִגַמ םֶדיחְכִנְו וכל "ורָמְא5
 :ּותְְכִי תיִרְּב יל ודַחְי בל ועו יב

 :םיִרְגַהְו בָאֹומ םיִלאעְמְשיו םודא י ילָהָאד
 :רֹוצ יִבְׁשי-בִע תֶׁשָלֿפ | קלָמעו ןומעו לבג
 :הלס טולינְבל עוז ּויָה םָמַע הָנְלְנ רּוׁשַא-םַפ

 :ןושיק לב ןיבְכ  הְרסיִּכ ןילמכ םֶהָלְיהשַעיי
 :הָמָדֲאל ןָמ ּויָה ראָּדְיִעְב ּוָדָמְׁשִני
 ;ומָכיִסְנלְּכ 'עֿנְמְלַצְבּו חַבַזכּו" בָאְזַכְו בֵרֹעְּכ ֹומֵביֵדְג ּומֲתיִׁש יי
 :םיִהלֲא תואָנ תֶא נל הָשְרִיִנ ּורְמֲא רשאי

 :ַחּוריִנָפל שק לגג ומתיש יהלֶא 4

 :םיִרָה טָהלת הָבְֲלכּו רעֶנירעֶבּת ׁשֶאכי
 :םָלֲהבִת ָךְתָפּוְסְבּו ְּךֶרעסּב םפְְּרִת ןָּבי
 :יהָוהְי ְךְמׁש ּושקביוז ןולק םֶהיִנָּפ אָלמיל
 :ּודבאיְ ּוָרַפָחְיְו דעדידע לֵהּביְו ושָבָי8
 :ץֶרֲאָה"לָּ-לַע ןוילע ףדבל יהָוהְיְּךְמׁשי הָּתַאהיִּכ ּועְדיְוי

 :רומְזִמ חַרְקדיִנָבְל תיִּתְּגַה-לַע ַחֶצִנְמְלי 4
 :תואְבְצ הָוהְי ְּךָתּונְּכְׁשִמ תודידי-הַמק

Ps 82, 3% 63 trsp | 6 frt dl | 7 prps ,םיִדָשה a1 םיִׁשָרָה || 8 pps לשמִּת | 
Ps 83, 4 ‘AE Hie ךנופצ | 5 * prb dl | * ft dl | 6 = prb 1 ִעְו דָחֶא | זס' ft 
₪ | 12 *1 5 6 6 nwveldl'T || ל ? add | 13 1 ? Nl) velnl) | 14 fri 

 . exc || 17 °° prb post 18 trsp | 18 frtvb exc || 1g = frt dlעפ
 ן



84,3—85,9 PSALMI 9735 

 הָוהְי תְצַחְל יׁשְפנ ו הָתְלְכיםנְו הָפְסְכִּ
 :יָח לָאדלָא ּוננְַי יִרָשְבּו יל
 :יהלאו] ּהָלו ןקורורדּו תִּיַב הֶאְצַמ ו רופצדםנ+

 יִכְלַמ תֹוָאָבצ הָוהְי ףיִתוחּבְזַמתֶא ָהיָחֹרְפֲא הֶתָשרֶשַא'
 :הָלָפ וללַהְי דש ְּךָתיֵב יבָשוְי ירש

 :םֶבָבְלִּב תולְסְמ ְךַב ולדזוע םֶרֶא ירש
 ּוהּוִתיִׁשְי ןיעמ 'אָכְּבַה קְמעְּבו יֵרְבְע

 :הָרומ יהָמְעַי תֹוכְרְּב"םנ

 יב םיִהְלֶא-'לֶא הָאְרִי ילוחדלֶא יליַחַמ וכל

 -- יִגְפ טּבַהי םיִהְלֶא הָאְר ּונּגִנמי
 ףָלֶאֿפ ךיִרצְחְּב םָי"בּוט יי
 :יעְׁשָרייֵלֲהֲאְּב ומ | 'יָהלֲא תיִבְּב ףפותְסַה "יִתְרַחְּ
 םיקלֶא הָוהְי ןנָמּוׁשֶמׁש יב

 :םיִמְתְּב םיִכָלָהַל בוטדענְמו אל הָוהְי ןּתִו דּובְכְו ןֶח
 :ּךֶּב חב םֶדֶא יִרָשַא תְְּבְצ הוה

 :רֹוְמְזִמ חרקדיִנְבְל ַחַצַנְמְלי 5
 :בקעֶי תובְש ָתְבַש ךַצְרַא הָוהְו ָתִצָר
 :הָלְס םֶתאָטַחלָכ ָתיִסּכ ְּךָמִע ןוע ָתאָשָג
 רפא ןורחמ תובישה  ַתְרְכַעְדלְכ תְפְסֶאי
 :ונָמַע ךסעכ 'רָפָהְו ּונֲעְׁשִי יֵהלֶא "וניִבּוש
 :רֶדָו רֶדְל פא ְּךֶׁשְמּת ּונָב"ףנָאּת םלועְלַה"
 ְדְביּוחְמְׂשִיְךֶמעְו ּוניַחְת בּׁשְת הָּתֲא אָלֲהי
 :ּונְלֶַּתִת ךעֶׁשיְו ְךְּדסַח הָוהְי ּונֲאְרַה*

 ומע-לָא םּולְׁש רֿבריויַּכ "הָוהְיּולֶאָה ּבדַ-המ הַעְמׁשֲא
 , 'הלסְכְל .ובּושידלַאְ ויָדיִסֲח-לָאְו

maj | * mtr incert | 5 6ק  mlt MSSםֶג צש ן 61 6 11: 8 | 4 *  Ps 84, 3l 

 66 דסט6 010906 דשצ טושצשצ TY) ידע?) | 6 6 ,dvaBiceic ₪ ] תּולַעַמ

 7 * וא15 םיִרְבּוע | * קדאז55 הכבה, Vrs 6 | < 68 ןועָמ 14 | 56
6AS b; 1 frt iN! sineליַח | *  prpsּוהַתיִשְו | < 22155 הָשַעְַי 6 פשט || 8 *  

Ps 85רשע ||  prpsל 2155 3 םיִהְלֲא || <  || (c0פק גrז)לא | זז * קזקפ יִרְדַחַּב  
 2 K תּובש ס תיִבְׁש | 5 * קזקפ אָנ בוש | * קזק רַפָהְו | ל 6 לַאָה | 9 * 6+

kapdbiav: 1 frח006 00ד0צ  émigtpépovrag(6ח1) ד006  kalיִּב | ל ₪6 1 | << 6  

 םֶּבְל ויִלָא ּוביִשָי לָאְו 661 הל םֶּבְלְב יִבָש יִלָאְו)



 976 םילהת 87,4—85,10

 :ּונצְראּב דֹובכ ןֶכשל ּועְׁשִי ויָאריִל בורק איי
 :ּוקָשָב םּולָשְו קֶרַצ ּוׁשֵנְפַנ תָמֲאְוידְסָח יי
 :ףְקְׁשִנ םִימָשִמ קְָצְ חַמְצַּת ץֶרֲאמ תָמָאי
 :הָלּובְי ןּתִּת ּונֵצְרַאְו בֹוּטַה ןַּתַי הוהְי-םִנַפ
 :ויִמַעַּפ ְּךֶרָדְל םֵׂשְו דלה ונפל קֶדָצ +

 רול הת 86
 יֵנֲא ןנְּבֶאְו יֶנָעְיִכ נגע ךְנְזָא הָוהְי"הַּמַהי
 :ָךיִלַא חובה יֵהלֶא הָתַי ךדבע עשוה יִנָא דיִסֲח"יִּכיִׁשְפַנ הָרָמָׁש
 :םיַה"לְּכ אָרְא ךיָלַאדיִּכ יד יִנֶָּח
 :אָשֶא ישְפַנ יָנא ךיֶלַאְיִּכ :דְבַע שָפַנ חמש
 :ְיִאְְק"לְכְל דָסָח-בַרְו .חָלַסְו בוט יָנֹוֲא הָתַאְדיִ
 :יָתונְּנֲחַּת לוקּב הְבישקהו יִתלִפְת הָוהְו הָניְזאַה
 :ינגעת יכ ָךֶאְְקִא יִתָרָצ םויְּבי

 :ףיִשעְמְּכ ןיֵאְו ינדאוםיהלָאָב ףְְּכןיִא
 משל דְּבכיִו ינדא ךיִנפְלווחַתְשְיְוּואוַבְי תיִשָע רָשַאוםִיוגלָּכ
 :ףִרבְל םיִהְלֶא הָּתַא תְְלְפַג הָשעְו הָּתַא לדני

 :ּךִמָש הֶאְריְל יֵבְבְל דַחַי ְּךָּתַמַאּב ךלהא ּךַכְרַּרו הָזהְי יִנָרוהיי
 :םלועל ְךָמׁש הָדָּבַכַאְו יִבָבְלְלֶכְּב יהא ינַֹא ָּךְּוֲא

 :הָיַחַת לוָׁשמ יִׁשְפנ תלעהְו לע ל סח
 יִשְפִנ ּושְקּב םיִציִרָע תדעו יֵלָע ּומָק םיִדָזוםיָהְלֶאיי
 :םָּדננְל ְךּומָׂש אָלְ

 :תַמָאְו דָסָת"בַרְו םִיֿפַא ּךרֶא ןוּנַחְו םּוִחַר-לַא יִנדֶא הָּתַאְו5
 יִנּנַחְו יא הני

 ְָתָמֲאןָבְל הָעיִשוהְו ּךָרְבעֶל ָּךְְע-הָנְּת
 הָבוטְל תוא יּמְע-הׂשְע ל

 :ינּתְמַחְנְו יִנּתְרע הוהְי הָּתַאיְּכ .ושביו יִאנׂש ּוֵאְרְו
 | ריש רֹומְזִמ חרקינְבלי 87

 :בקעי תֹונּכְׁשִמ לכמ ןויצ ירעש הָוהְי בהא*  :שֶדְקיִרְרהְּב ותַדּוסְ
 :הלס םיִהלֲאָה ריִע .ָּךָּב רָּבְדְמ תֹודָּבְכִנ
 :םֵׁשרַלְי הז ׁשּוּכימע רֶצְו תֶׁשלְפ הַגַה יִעָדל לבָבּו בַהְרוריֵּכזַא

  frt Dibg] | Ps 86, r mir incert | 2 7* frt post 3a trsp i 3 pl Mssנו [
 הוהי | 5 תסממ MSS הוהי | 6 קו MS לוקל | נז 68 ַחָי (ג הדח) | 14

 4 | Ps 87, ד frt vb exc; mtr incert | 4 6 רַּכְזָא.



37,5—88,19 PSALMI 977 

 :'ןּויִלָע ָהְגְניִכְי אּוָהְו ּהָּבירַלְי שיִאְו ישיִא רַמָאניוןויִצְלְו
 :הלס םָׁש-רלְ הֶז םיִמַע בֹותְכְּב רּפְסִי ההיפ
 ְָּב יניַעַמלָּ םיִלְלְחְּכ 'םירָשוז
 ליִכָשַמ תֹונעְל תלחְמילע חַצְנְמְל חרק נבל רּומְזִמ רישי 8
 :יִחְְזֶאָה ןָמיֵהְל

 :ְָּגָנ הָלְילּב "יִתְקַעָבְוי יִתָּושְי יקל הָוהְי
 :יִתְנְְל נָא הטה יִתְלַּפִת ְּךיֶנָפָל אֹוָבְת
 :ּועיִּגַה לואָשל ייַחְו יִשְּפַנ תֹוערְב הָעְבָשדיִּכ
 :לִיִאדןיַא רָבְגַּכ יִתיִיָה רוב יִדְרו"סע יִּתְבַׁשָחָנ
 רֶבָק .יָבָכש וםיִלְלֲח וָמְּ יישָפמ יםיִתמַּבפ

 ּוְרָזְננ ֵָדִמ הָּמַהְו רוע םָּתְרַכְזאְל רֶׁשֲא
 :תֹוְלֹצָמְּב םיִּכָשָחְמְּב תֹיּתָחַּת רֹוְּב יִנָּתשל
 :הֶלָּפ תג ּךירְּכְׁשִמילַכְו ּךָתָמֲח הָבְמְס יל
 ומל תוָבַעְות יִנָתְש יִנָמִמ יִעְדְיְמ תקרה

 :יִּפַכ היא יִתֲחַטׁש םלְכְּב הוהְי ךיִתאְרְק

 :הָָמ .ףולוייּומּוקי םיאְפְרְיא אָלּפיהֶשָעַת םיִתמלֲהי
 :ןודְבַאְּב ףֶתְנּומָא .ךְסח רֶבָּקּב רַּפְסִיַה
 :הָיִשְנ ץֶרֲאְּב ףֶתקדצו ָּאלּפ ּׁשֲחַּב עריה

 :ָךֶמּדקְת יִתְּלִפֲּת רקבבּו יִתָעּוש הָוהְי יְלאיינאְו
 :ִּנָמַס ְךיֵנְפ ריִתְסִת יִשְפַנ חְגְִּת הָוהְי הָמָלי
 :הָנּוְפֲא ףיִמַא יִתאָשְנ רעֶגִמ ענו ָנֲא יִנָע"
 :יִנּותְתְמִצ ְּיִתּועֿב  ךיגורמ ּורָבָע יִלָעי
 :דחי ילָע ּופיִקַה םויַהִלְּכ םימָכ יִנּוְּבַסי5
 :'ִּךָשְחַמ יִעְּבְיְמ" יֵעָרְו בהא יִּנָמִמ תקַתרה ל

 5 =? שיא רַמֹא םַא (6 'א 'א [ןויצ] םַא) ; a1 רָמא םַא | ל-ל ? 6 1 60פ)8 |
sMSS 55  | (3 םירָשס al ev rpag?) | 7 * nonn MSSבָתָכָּב )6  ] se;6  

 a םלכ | Ps 88, I 6A 10( ו ] 21 יתקעצ םִמ יִתְעְוש יֵהֹלֲא |
 67? 'ִמָּ | * ספ; קזקצ יִּתְבָשה  יִּתְלשְמְנ יִּתְבַשְחַנ | 7 3 "תֶוָמְלְַּב |

trsp + || 14 prb dl |ָתיִנַא, גו תיִנְע, תיוצ | 5 56 ולכ | + 6 8 'יִתאָלְבָנ;  
 15 pזb dl | 16 1? יִנּופְפֶא 6 41 יתאׂשנ, גו הָנּופָא | 17 ן יג תַמצ | 19 * >%55+65 |
 ל-5 6 1006 ץעש6ד006 pou 6 +0 (ךָשחַמ) nonn MSS ָךָשֶחַמ; 6

 3 notos meos absiulisti (3 a re) ג ;Twn + | ָּתְכָשְח םיִעְדְיִמ



 978 םילהת 26—89,1

 :יֶחְָזָאָה ןָתיִאָל ליּכְׂשמי 9
 :'יִפְּב ָךָתָנּומֲא עיֶדֹואורלְו רֶדְל הָריִשֶא יםלוע הָוהְי ידְסֲח*
 :םֶהָב ךְתְנּומָא 'ןֶכָּתוםִיַמָׁש הָנַּבִי דָסֲח םֶלוָע יִּתְרַמָאדיִכצ
 :יִדבַע דוָדָל יִתְַּשנ יִרַחְבְל תיִרְב יִּתַרָּכ
 :הֶלְס ָךאְסּכ רוויר יִתיֵנְבּו ךערז ןיִכָא לוע דע5

 :םישדק להב ךתָנּומַא-ףַא הָוהְי 'ךאלפ םימש יודו
 :םיִלֲא יִנְבְּב הויל הָמְדִי הָןהיל ךֶרעַי קחשב יִמ יִּכי
 - 15 :ויביבְס"לָּב"לֲ ארונו הָּבַר םיֶׁשדק"וְב ץרעב לא

 בש התא רג אָ סה אנ לשימ הָתַאיי
 יבוא ְתְרוְּפ וע ערְזּב בהר לָכָחָב ַתאָכד הָּתַאיי
 :םָּתְסִי הָּתַא ּהָאלְמֹו לבת ץֶרֶא דלא םִימָׁש ליי
 נגרי 'ָּךְמשְּב ןֹומְרֲחְו רבת םֶתאָרְב הָּתַא ןיִמיְו ןופְצי
 ְָיִמְי םָרּת ךֶדָי זעָּת | הָרּובְג"םִע עורְז ליי
 :יִנָפ ּוָמְדִי תָמָאְו דָסַח ְּךֶאְסִּכ ןוכְמ טָּפְׁשַמְּו קֶדָציי
 :ןוכְלַהְי ףיגֶפירּוְאְּב הוהְי הָעּורְת יעדי םֶעָה יִרָשַאי
 :זמּורֶי ָךֶתְקְדצְבּו .םּּיַהדלּכ ןּליְִ ךֶמשְּבי
 :ונינרק םיִרָת ךְנוצְרבּו הָּתֶא ֹומְּנַע תֶרָאְפַתְיִיי
 ּנכְלַמ לֵאָרְִׂי שוָדְקלְו ּונגִנִמ הָוהיִל יי

 רָמאּתנ יִיִדיִסֲחַל ןוזָחְב ּתְרבִד ןָאי
 :םַעַמ רּוחְב יִתֹוָמיִרֲה רבני 'רָזע יִתְוש

 :ויִּתְחַשְמ ישדק ןֶמָשְּב :יִדְבע דוד יִתאָצְמיי
 :ּונְְמַאְת יעורְזףַא מע ןוּכִּת יִדָי רשאי
 :ּונָּגעְו אָל הָלְועָבּו וב בוא אישנדאל=
 7 ויִאְנַשְמּ ויָרָצ וינְּפִמ יִתֹוּתַכְוצ

meּוניִמְי תחָהּנַבּו ה םיב : 
Ps 89, 2 * nonn MSS bp? | °1? יִפַּב et conjg 6 3 | 3 * 6116 ּתרמָא 

= prb recte, sed c יכ dl (gl ante 4 trsp) | 5 62 ןֹוּכִּת | 4 6 יִריִתְבָל | 61 

  veבר  6 6 , e1ּודויו || ל 23155 6 116 3 ףיָאְלִּפ | 7 42155 םיִליֵא | 8 טפפ =
  [ 13 5%תיִּכְד  pl MSSןזאָשְּב || זז  | g trsp 6 6 accent || ro frt 1אוה בר =

 םּורָת|  0 1) MSS 68םִיְו | * 255 63 ףִמשל | 17 קזל 1 ּונָּנרִי | 18 א םיִרְת,
20 3 sic Vrs; MSS ,ּךְדיִסַמל | ל 1 רונ al .זע 



PSALMI 9797-3  

 :יִתָעּושְי רּוצְו יִלֲא התא יִבָא יֵנֲאָרְקִ אּוָה
 :ץֶרָאיִכְלַמְל ןֹוְלַע ּוהְנְּתֶא רֹוָכְּב ינָא-ףַא
 :ול תֶנְמָאְג יִּתיִרְבּו יָּדְסַח ּול"רוָמְׁשֶא םֶלֹועְל
 :םימש יִמיִּכ ואְסְכְו ֹועְרז דעֶל יִּתְמַׂשְוַפ
 :ןּוכלי אָל יִטָפָשְמְבּו יִתְרּוּת ויָנְב ּובְזעיזסָאי
 :ּורֹמְׁשִי אל יִתוְצַמּ וללחי יתְקֶחְדםִא 2
 :םָבֹוֲע םיָבנִבּו םָעְׁשּפ טְבְׁשְב ידיי

 הנ ל יִתְפָש אצֹומּ יָתיִרְּב ללחאאלי
 :בזכא דֶוְדְלֶַא ׁשְדָקְב יְִעְּבְׁשִנ תַחַא
 :יִּדְנָנ שָמָשַּכ ואָסְכְו הָיְהָי םֶלֹּועְל ועְרֶז
 :הֶלְס מא 'קחָשב דַעְו  *םלוע ןוָּכִי ריב

 :ךֶחישְמ"םִע ּתְרּבעְתִה .סָאְמִּתַו ְתֶחְנְז הָתַאְוי
 :ורזנ ץֶרָאְל ְתְלְלח ְּךָרִבע תיִרָּב הָּתְרַאְג <
 :הָּתֲחְמ ויָרְצְבִמ ּתְמַש ּויָתֹדג"לְכ ּתְצְרֶּפיי
 :וינֵכְשל הָּפְרִה הָיָה ְּךרָד יֵרְבע"לְּכ ּוהָסַׁשי
 :ויִבוְאילְּכ ָתְחֿפְׂשַה ּויָרָצ ןיִמְו ָתֹומיִרֲה
 :הָמְחְלִמַּב ותמקַה אָלְו ּבְרח רֹוצ ביִשתִףא<י
 :הָּתְרִַמ ץֶרָאְל ואְסְכְו ּוָרָהטִמ ָתְבְשַה<
 :הָלְס  הָשּוב ויָלע ָתיִסַעַה ויַמּלע יֵמְיָתְרצְקַה5

 :ּךַתְמִח שָאדומְּכ רֶעְבִּת תל רָתָּסִּת הָוהְי הָמידַעל
 :םָדָאייִגְּבַלָכ ָתאָרְּב אָוָשְהַמילע 'דלָחְהַמ 'יִגַאהרֶכְז*
 :הָלָס לּוִאְשדִיִמ ושְפַנ טלַמְי תנמ"הֶאְרְו אָלְו הָיְחִי רֶבְג ימי
 ְּתָנּומָאְּב דוד תְעְּבְשַנ ינדַאיםינשארֶה ףךיִדְסַחי היא
 :'םיִמַע 'םיִּבר"לְי יקיִחְּב יִתֶאָש" ידע תּפְרְח יִנדַא רכזי
 ְָחיִׁשְמ תובְקַע ופרִח רשא הָוהְיייִבְֶא ּוָפְרִח רשאי

 :ןַמַאְוי ןִמָא םֶלועְל הָוהְי ךּורְּב*
cf 25 7,15 ||13 $ ריִסֶא MSS Hie29 % רּומָשֶא, 0 רָמְׁשֲא | 34 1 6  

 38 * 5 'על | lft קָחָׁש דֹעְבּו | 44 קזק5 רֹוחָא, a1 רַצִמ | 45 תו
cf ad 79,5|1דיִמ הָטַמ | 47  ut AE Hie 8; 1 prb1רָהְטְמ;מ 5 ורָהְטִמ  MSS 

='A Hieדלחמ, 1215 דֶָלָחַהְמ  M55ינֹדֲא | << תסממ  prbl48 * 115 + אָב | *  
plףס  || dlc Hieלדח המ, 215 ינא דלח המ; 1 יִנָא לֵדֲחיהַמ | %  :M538;  

MSS ;הוהי ft רָשַא (trsp ,( | 51 * 24155 3 רבע | ל crrp | = A Hie 
omnes iniguilatles, 3 omnes meditationes; frt [ תַמְלְּכ |v 53 >22MSS. 



 980 םילהת 4

 יעיבר רפס

 םיִהלֲאָה"שיִא הָׁשֹמל הָלְפְתי 0
 :רֶדָו רָדַּב ּונְל תיִיָה הָּתַא עמ" יָנרֲא
 לבתו ץרא ללוחּת דל םיִרָה םֶרָטְּב

 :לֶא הָּתַא םלוע-דע םלועַמּו
 :הָלִיָלַב| :םָדֶאדינְב ובּוש 'רֶמאּתַו אָּכַד-רֲע שונָא בָשָּת*

 הָרּומְׁשַאְו - רֶבַעְי יּכ לּומְתֶא וכ :יֶניעָּב םיִנָש ףָלֶא יִּ
 :ףלחְי ריְִחָּכ 'רָק3 יהי הגש םָּתְמַרז'
 ׁשֵביְו לָֹומְי בֶרֵעָל הָגֲחְו ץיִעָו קב

 :ּונְלָהְבַנ ְךְתָמֲחבּו ְּךַפַאְב ּוניֵלָכיִכל
 :ּךיִנָּפ רואְמְ ּונָמְלַע דְנְנל ניתנו תש
 :יהָנָהֹומְכ ּונינש ניל ְּתְרְבְעְב ּונָּפ נימול ביפ
 הָנַׁש םיִנֹומְׁשו תּובנְּ םֶאְו הָנָׁש םיִעָבְׁש םֶהְּב ניִתֹונׁשרָמְוופ

 :הָפעָנו שיח זְגיֵּכ ןְוָאו לָמִע םֶּבִהְרְו
 ְָּתְרְבֲע ךְתֶאְרִכּו פא זע עדוי-ימיי
 :הָמָכָח יבָבְל אָבְנְצ עדה ןֶּכ ּוניַמָי תֹונָמַלַי

 :ְיָנְבע-לע םַחָּנַהְו יָתְמ"ַע הָוהְי הָבּושי
 :ּוניִמְוילְכּב הָחְמָשְְו הָנְנרְנּו ּךָּדְסַח רֶקְּבב ּנֲעְּבשיי
 :הָעְר ּוניִאְר תונש ּונָתיִּנָע תוָמיִּכ ּונְחְמְש 5
 :םהְיִנְבלַע ּףִרֶדַהְו | ףלעפ ףיִרְבעדלֶא הָאְרי
 עוניִלָע הָננוְּכ ּוניַדְי הׂשעמו ּוניִלָע 'ּוניהלֶא הָוהְי םַעָבויַהיו

 :'והגנוכ ּוניִדי הש ְע מי :ןְנולְתְי ידש לֵצְּב ןֹויְלע רֶתַמַּב בשיי 91

 :וָבדחַטְבֶא יִהלֶא יָתָדּוצִמּו יִפָחַמ הֶוהְיְל רפא
 :תווה רָּבָּדמ שּוקְי חּפִמ ְךֶליִצי אָּה יב
 הָסֲחִּת ֹויפָנַּכ"תַחַתְו ּךְל ּךֶסְי ו ותְרָבָאְּבְצ

Ps go, 1 * fit 1 6 pc MSS 6 ;זועָמ al pro °° huc trsp לֶא התא 6 2 fin | 
> plMSS --רלל| 21 6 68556 לָל (Pol) | v 3 trsp? post 4 || ** 1 ? vַואֵּבַּר| תאמ 
 רַבָע | c ** 5זזק; 68 הָנָש םֶתַמְרַ; זק ש םַתָמְרְז, ג הָנָׁש הָנָׁש םָתעַרְז 1 +8 4

  1וניִמְלַע | 9 == לכ ו יכ  | * rt dl | 8 mlt MSS '; Hieגו הָנש םֶתָמ עַרֶז
  6םֶּבִרְו | זצ  fit recte | © 63 aranea, 1? Nala | ro Vrs fitל 6 ּוניִלָּב 3 ּולָּכ

 בלב אֹבָנְו;  | z2 = 'AE 116 3אָריִי (קזקפ ןֵתיֵא ריִּכ)  eתֵאְריָמ 1 + אָרְי יִמּו
  | 17 * ₪ 6יִלְעַּפ  MSS 63ֶּךֶּרְבע | 16 תֹוז  MSSו 6 בלב אָבָנְו | 13 םסממ

2MSS dl | bb frt c 3MSS 65 dl | Ps gr, 11 ₪ QW); al praem " יִרשָא | 
2lc Hie 8 ,רָמא 6 606 || 3 GZS רָבְּדִמ frt recte cf 6. 
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 :"ֶּתַמַא הָרְחְסְו הָנצ
 :םָמֹוי ףּועְי ץחְמ  הָלְיָל דַחַּפִמ אָריִת"אָל
 :םִיָרָהָצ דּושָי בָטְקִמ ָךְלהְ לָפֲאְּב רֶבְּדִמִ
 ךְיִמימ הָבְבְרּו ףָלָאי דצמ לָפַיז
 :שָגְי אָל ךיִא
 :הֶאְרִת םיִעָשְר תַמְגְׁשְו טיִּבַת ְּךיגיעְּב קרי
 :'ָּךְנועְמ ּתְמש ןוילָע ייֵסְחַמ הָוהְי הָתַאְדיִכפ
 :ּךלַהֶאְּב בריאל עגנו הער ךיִלֲא הָנֲאְתדאלוט
 ְךיכְרְּד-לְכְּב משל להו ויִכָאְלַמ יִּכיי

 :ךלנר בָא ףנְתְרַּפ נואש םִיפּכילעיײ
 :ןיִגַתְו ריִפְּכ סֹמְרַּת ְךָָדּת ןָתַפָו לחש-לַעינ

 :יָמָׁש עֶרְייִכ ּוהָבְנַשַא ּוהָמְלִפַאו קֵׁשָח יִב יִּכי
 ּוהָדְּבַכֲאְו ּוהַצְלַחַא 'הָרָצְב יכנֲאומְע ּוהָנֲעָאווינֲאָָקִיפ
éיָתְעּוְׁשיִּב ּוהֲאָרַאָו ּוהָעיִּבָשַא םיִמָי ְֵּרֶאי: 
 :תָבַשַה םוִיְל ריש רֹומְזַמי 2

 :ןוילֲע ְךְמׁשל רַּפוְלּו הָוהיל תוָדֹוהְל בוט
 :תֹוליִלּב ףְתְנּומָאְו ּךָּדְסַח רֶקְבּב דיָנַהל
 :רכְּב ןיָנִה ילַע לֶבָייִלֲעו רֹוׂשָע-יִלע
 :ןגרַא ְּךיֵרְי "יָשַעְמְּב יּדָעַפְּב יהָוהְי ינָּתְחַמׂש יי

 :ְיִתֹבְׁשִחַמ ּוקְמָע דאָמ | הָוהְי ףישעמ ּולְדְגְהַמ
 :תאְזתֶא ןיִבְיְדאְל ליִסְכּו עֶדָי אָל רַעָּבדשיִאז
 ןְוָא יֵלעּפ"לְּכ וציִציו בָשָעְדּומְּבּםיִעָשְר ַחָרְפְּב*

 :להָוהְי םֶלעְל 'םורָמ הָּתַאְופ :דעדיַרע םֶדְמְׁשִהְל

 לכ ּרפְת .ודְבאי יבא הגה הויב הגה יי
9 ֹ .+ er הוא ילפפ = :ןנעב ןָׁשְב רחל  ינרק םיארק ירי 

 :יִנְזֶא הָנעַמְׁשִת יער יִלָע םיִָ ייִרּושְּב יִניִע טּבַּתַוי

 4 ** prps post 7 מ: | 6 6 דש | 0 4 | prb סמ: ₪: 2 קזס התא |
 ל 1 + ףֶזעָמ | זס קו 1155 ףיִלָהאְּב | 13 6 004, 1 ? לח | 15 * סע יכנא|]
 ל frt dl | 16 cf 5023; קזק5 הָוְרַאְו | Ps 92, 5 * prb 61 || ל pl MSS SE ףילעפב |

prb dl || ro ** >3MSS1 םֶמרִמ | *  frt3 הָשַעַמְּב | ף * 6 6  pl MSS > 

 6” frt recte | 1 > 6 Hie onl | * 65 (+fipag, raAaiwoaic) Hie יִתלְּב: 1

 frt 6 3 יִנָתַלַּב | 12 * קזמ 1 6 עז יִרְרֹוׁשְּב | ל קזמ 1 םיִעַרָּמַּב שו יֵמָקְּב.



 982 םילהת 94,20—92,14

 :ּוחיְרַפַי ּוניֵהלֲא תוְרָצַחְּב הָוהְי תיִבָּב םיִלּותָשי+

 :ּויָהְי םיִּגנְעַרְ םיִנשְ הָביִשְּב ןּובּונָי דע
 וב הָתל"אָלְו ינופ הוה רשי יהלי

 רָזאְתַה זע יהְוהְי שָבָלי שבָל תּוִאּג ךֶלֶמ הָוהְיי 3
 :יהָּתֶא םֶלועְמ | זָאמ ְּךֵאָסִּכ ןוכְנ* :טּוּמִּתַּב לֵבַּת 'ןוכת"ףא
 :םֶיכְד תֹוָרהְנ ּואְׂשִי קוק תֹרָהָנ ַאְׂשְנ הָוהְו ו תּורָהְנ ּוָאְשְבי
 :הָוהְי םוָרָמַּב רידא םִי"יָרְּבְׁשִמ םיִריִּדִא םיִּבַר םִיַמו תֹולקִמצ

 :יִמָי ְךֶרֲאְל הוהְי שדְקיהְואג תיל דאָמ נָא ויתר
 :עיפוה תומְקְנ לֶא הָוהְי תֹוָמָקְנ-לֲאי 4

 :םיִאָג-לַע לּומְג בָשֶה ץֶרֶאָה טפש אָשָּנֶהי
 :וזלעי םיִעָשְר יתמ-דע הָוהְי םיִעָשְר יִתָמְדדַעּ
 :ןוא ילעפ- לָּ ורָמָאְתִי קָתָע ּורְבדִי ּועיִּבִי +

 ָּנעְי הֶתְלחנְו וכי הוה מע
 :ּוחַצְרְי םיָמֹותיִו :ּונְרהְי רֶגְו הָנְמְלִא

 eh יִתָמ םיִליִסְכ - םיִרְ יבא
 :טיִּבי אָלַה ןיע רצייסא עַמְׁשִי אָלַה ןֶזֶא עטה
 :תַעָּד םֶרֶא דָמַלְמַה חיכו אָלַה סוג רַסיִהי
 :לָבֶה הָמָהיִּכ םֶדֶא תוָבָשְחַמ עַדֹי הָוהְיַי

 :ּונְדּמַלְת יִּדְתָרֹוּתַמְ היי ּונְרסִיִּת-ירְׁשֲא רֶבָּגַה יִרָשַאְי
 :תַחָש עשרל הָרָּכִי דע עֶר יַמיִמ דל טיִמְׁשַהלי

 :בֹזעֶי אל ותלחנו ומע הָוהְי שטידאלו יב
 :בֶליִרָשְדלָּ יוירֲחֲאְ טַּפְׁשִמ בּוׁשָי יקָדְצ-רַע"יַּכיפ

 :ןוא ילעפ"םע יִל בָצְיִתְייִמ  םיִעְרְמדםִע ל םּוקידיִמ 6
 :יִשְפַנ הָמּוד הָנְבָש ו טָעְמְּב יִל הָתָרְוְע הָוהְי ילּולוד

 נדע הָהְ סח יל הָטָמ יתְרמֶאָאי
 :יִשְפִנ ּועָשעָשְי ףיָמּוחְנִת יִבְרְקְּב יפערש בָרְּביפ
 :קְח-יִלע לַמֲע רֶצֹי .תווה אּקּכ ְּךְרֶבָחְיַהי

 ןַּפִּת  ** 5 41 | Plc vssד , | Ps g3הָתְלְע  fn}, Q mlt 5א 16
cf 75,4 | 2 prb vb exc || 4 = prb 1 מ רידא | 5 prps nl) | 5 11 

 |  + recteהָעיִפֹוה || p * 12זל 41 || =" קזps 'תֶמ הוהי || 15 * £3 קּרַצ  velעפוה

 . | 16 ₪ 1 | 17 tdל 1 ? ל תיִרֲחַאְו

  ho. rrיש 5-7 8

 ג עי
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 :ּועיִׁשְרי 'יֵקְנ םֶדְו קיה שפע יווני
 :'וניקלֶא| | יִסָחִמ רּוצָל יהלאו בֶגׂשַמַל יל הָוהְי יהי
 הָוהְי' םתיִמְצַי 'םֶתיִמְִי 'םֶתְעְרְבּו םָנֹואדתֶאֹוםָהיֵלֲע יבש

 :ּונֲעְׁשִי רּוצְל הָעיִרְָנ הָוהיִל הָנָנַרְנ ּוכְלי 95.

 :ול עיִרָב תֹורַמזִּב | הָדֹותְּב ויֵנְפ הָמְּדקְנ*
 :םיִהלָא"לּכ"לע לוד ְּךֶלַמּו הָוהְי להָנ לֶא יִּכ
 :ול םיִרָה תֹופעּותְו ץֶרָא"ייֵרְקְחִמ ּודְיְּב ירֶׁשֲא+
 :ּורצִי ויִדָי תֶׁשביְו ּוהָשָע אּוָהְו םִיַה ולרַׁשַא
 :גנשע ההיפ יהָכְרְבָנ הָעָרְכַנְו הֲָחְּתְׁשנ ּואָב

 . העמשת ללב 8

 :רּבְַמּב הָּסַמ םיּכ הָביִרְמּכ םֶכְבַבְל ְּׁשְקַּת"לַאי
 :יִלְעַפ אְרְינ יִנונֲחְּב .סֶכיִתוְבַא יִנּוּפַנ רשאי
 ירוְּב טּוָקאוהָנָׁש םיִעָבְראי

 :יִכְרִד ּועדדאל םַהְו םֶה בבל יעת 'םע 'רמאְו
 .ּיִתָחּוְנְמֶלֶא ןואבודסא יִפאְב יְִעְּבָשְנרֶָשַאי
 :ץֶרֲאָה"לְּכ הוהיִל ּוריש שֶדָח ריִש הָוהיִל ּוריִשי 6

 :ותָעּושְי םויָלְםוימ ּוְרָשְּב ומש ּוכְרַּב הָוהיל ּוריִש
 :ויָתּואלְפְנ םיֵּמַעָה- לכ ודובְּכ םִיֹוּגַב ּוָרְפס
 :םיִהלֲא-לַּכז לע אוה אָרּונ דאְמ לֶלָהמּ הוהְי לוד יא
 :הָשע םִיַמָׁש הוה םיִליִלֲא םיִמַעָה יֵהלֲא"לכ יֵּב

 :וָשָקמּב יתָראְפתו וע פל רָדָהְוירוִה
 :זֶעְו דובָּכ הֶוהיִל ּובָה םימע תֹוִחַּפְׁשִמ הָוהיִל ּובָה7

 :ויִתּורְצַחַל ואבו הָחְנַמּואְש ומש דֹוָבַּכ הוהיל ּובָהי
 :ץֶרֲאָה"לְּכ וינפַמ וליח ׁשֶדָק"תַרְדַהְּב הוהיל ּוחתשָהפ

21 * mlt MSS 172); 1 prb 6 6 3712) cf 59,4 | סל יָנְו םֶתְו | 23 * Hie -5ש? 

tues || ® 6% פו "Qi | > Hie perdes; dl 6 nonn MSS 6 || 9-5 frtdl | Ps g5, 
3 frt dl } 4501 41 | 6ל 6 ד réparo, ‘PND | 5 fit dl,|| 6 = + dl (Var) vel 
dl? [| ד =< ₪ 1 6 115 8 'מ ןאצ] ומע - | ל + ₪ exc | 1 frt יִלְקְּב | 

 |  ₪+ 41רֹוּדַּכ; קזק הָרֹמֹּו ררוס רודּב 788 || ל  * vb exc; 6 Hie 8 Ninזס

 ם1ילֶא | 6 * 4155 הָוְדָחְו = זס  6 44 | Ps 96, 2 1Ch 16,23דע, 185 <
  = 10 1629 || 9 pl MSSונפל  4MSS iIbppa_ = 1Ch | 8 5ל || 16,27

 . = ICh 0ו יִנָפְלִמ



 984 םילהת 98,5—96,12

 טיִּמּתלַּב לכת ןוכַתיְףַא יִּלְמ הָוהָּוםִיונב 'ורְמָאופ
 :"םיִרָשיִמְּב םיִמַע ןיִדִי"

 :ואלְמּו םיַה םעֶרי ץֶרֲאָה לתו םִיַמָׁשַה ּוִחְמְׂשִיוז
 ;ירָעְידיִצַעִָּכ ונָּנִרִי זָא וב" רׁשֲא-לְכו ייֵדָׂש דלעויופ
 זרה 4 יב 2 אָב יֿפוהְוהְ נפלו

 :םי בא משו ץֶרמה ל Te הָוהְיי ל
 גאס ןוכְמ שמו קָדְצ וייס לַפְרעְו גי
 :ויָבָצ ביִבָס טָהְלְתּו לת וְנְפְל שאי
 :ץֶרָאָק לַחְּתַו הָתַאְר לֵבַּת ויקֶרְב ּוריִאַה
 :ץֶרָאָהלָּכ ןוךא יִָפְלִמ יהָוהְי ינפַלִמי ּוסמְג גנודּכ םיִרָה
 :וְובָּכ םיִמַעַהְלכ ּואָרְו  וקְדִצ םיִמָשַה ּודיִנַהַפ
 -לָּכ .ולּווחִּתְשַה םיִליִלָאּב םיִלָלַהְתִמַה לֶסַּפ ירבעה -לָּכּושָביַ

 :םיִהלֲא
 :הוהְיְּךיִטַּפְׁשִמ ןעמְל הָדּוהְי תֹונְּב הָנְלְגְּתַו ןויצוחֿמְׂשּתו הָעְמְׁש
 :םיִהְלָאלָּכְילַע ָתיִלענ דֶאִמ ץֶרֲאָהלכ לע ןיְִלֲע הָנהְי ו הָתַאדיִּכִ

 םיִעָשְר ְךיִמ .יִיִסָח תושפנ רֶמָׁש עֶר אנש הוהְי ייבָהֶאי
 :םליִצִי] :הָחְמִׂש בֶלירְׁשילְו קיל ַעָרָז רואי
 :ׁשָרָק רֶבְְל ודוהָו הָוהְיְּב םיקידצ ּוָחָמׂשִי
 "רומְזִמי 5

 הָשָע תִֹאְלְפניִכ ׁשֶדֲח רישוהֶוהיל ּוריש
 :ושְדְק 'עורְזּו | ֹוניִמָי ולהָעיִשוה
 :ותְקְדִצ הָלִג םִיּּגַה יגיִעָל ֹוָתָעּוְׁשְי הָוהְי עיִדוה*
 לֶאְרְשי תבל ל ֹותָנּומֲאְו ויּּדְסַח רכז

 רמת גנו יֵצ ץֶרָָה"לְּכ הויל ירה
 :הָרָמז לוקְו ֹרֹנְכְּב רכב הָוהיִל ּורמ5
cf 93,1 |מ ּורָמאיְו | < 1 ןֵּכת C:16 ,3ז קסז ץראה גז || ל  ro *°>6MSS; 1Ch 

ICh 16,33 | *"* 516,32 הָרָשַה ץלעי | ל 5  IChדג *®  || dlc 1Ch ₪ 

mlt MSS 3 101, cf 98,9||1633 "יָנָפְלַמ || ל-ל <  Ch1 רַעיַה | 13 * Chםירעיה  
 © גס + "תֶא | 5% 1Ch | Ps g7, 2 ft dl< | 3 1 ויִדְעַצל | 4 גז לֶחְתַו |

rx 1יִאְנש |  lc nonn MSS S$קצל 1 בהא || ל  * prb dl | vg plvbb 41 || ro5 =  

Ps g8, 1° 6+r@ Aaveld | ? prpsל |  proלע  Hie 86 NQ] et frt6 115 6  
 עורז ורע | 2 ₪ 61 | 3 6+ בקעיל | 5 >9 5.
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 :הָוהיְךֶלֶמַהיגפל ּועיִרָה  רָפוש לוָקְו תֹורָצְצֲחְּב"
 :הָב יֵבְׁשְְו לֵבַּת .ֹוָאלְמּו םִיַה םַעְרל
 :ּונְגרְו םיִרָה דַחֹי ףֶכיואֲחְמִי תורָהְנ
 ץֶרָאָה טָפְשל 'אָב יּכ יהוהְחיַגְּפי

 :םיִרָשיִמְּב םיִמַעְו קְדְָּב לֵבּת"טְּפְׁש
 :ץֶרֶאָה 'טּונְת םיִבּורכ בשי םיִמע נרי למ הָנהייי 9

 לוג ףֶמש ווי  :םיִמַעָהלְּכלַע אוה םֶרָו לדג ןוּיַצְּב הָוהְיי
 אְרּונְו] :אּוה ׁשֹוָדָק

 םיִרָשִיִמ תְננוּכ הָּתַא הא טֲּפְׁשַמ למ עי
 :תיִשָע oe ה טפְׁשִמ

 אה שורק
 ומָש יִאְְקִּב לאּומָשּו ויָנְְֲּבורֲהֲאְו השמ'

 :םָנָעַי אּוָהְו הֶוהְי-לֶא םיאָרְק
 :ומָלְרְ קַחְו ויָּתְדַע ורמש םהילא רָּבדְי ןְנע דּומַעְּבז
 םֶתיֵגַע הָתַא ֹוניֵהְלֲא הָהְי

 הָדותְל רֹומְזִמי 10

 ונפל ּואְּב | הָחְמְשְּב הָוהְייתֶא ָּדְבַע| :ץֶרָאָה"לְּכ הוהיִל ּועיִרָה
 :הָנְנְרַּב

 :ּותיִעְרַמ ןאָצְוומע ּונָחְנַא אָלְו ּונְׂשֲע אּוָה םִיַהלֲא אּוָה ּהָוהְיְיִּכ ועד
 :ֹומָׁש ּוכְרֶּב ול ּודוה הָלְהְתִּב ויתרצח הֶדותַּבו ויעָש ּואָּב

 :ותְנּומָא רדָנ רָדידֲעְו יִּחְסח םלֹועְל הוהְי בטי
 רַמָזִמ דֹוָרְלי 01

 :הָרמזא 'הָוהְי ךְל "הָריִשֶא טּפָשַמּודדָסָח
 ילֶא אות יִתָמ" םיִמָּת ְּךרדְּבו יהָליֵּבְׂשַא

cf 96,13 | Ps g9, 1 * mtr incrt6ל || ל 6% + אָב יִּכ < ** frtdl | g6  
  קזקפ גּומְּת ג טֹומָּת || 2 355 םיִהֹלֲא | 4 * conjg ?( ft crrp 6 3 [1ע1)) || * 5
 ? post םיִרָשי 2 | 5 3155 6* praenm  יִּכ | 8 prb 1 םקנ] (ג הקנ) צel םֶחָנְו

Ps 100, 3 8623 ;אלו 1 6 Q compl MSS ’A Hie 6 ילו | קפ זס זיק 
frt crrp.8 ְליִּכָשַא || ל-*  pc MSSהָרֹמְׁשֲא (4| הרמזא) | * קזקפ יִנֹדֲא || 2 *  

Biblia 63 



 986 םילהת 102,14—101,3

 :יִתיּב בֶרָקַּב יֵּבָבְל"מָתְּב ּךְלַהָתֶא
 לַעְּולּבִררַבְּד ני דָנְְלו תיִׁשֲאדאל

 :יב קָּבדִי אָל .יִתאְגָש 'םיִטְסיהְׂשֲ
 :עָדֶא אָל עֶר יִנָמַמ רוסי שקע בבלי

 תימצא ֹוָתֹוא ֹוהֲעַרֹורָתַּסִב ישלמ:
 :"לכּוא אל ותא' בָבָל בֵחְרּו םוניע-הַב;

 יִדָמַע תֶבָשָל ץֶרֶא-יִנְמָאְְּב יניעַ
 :יִנָתְרָשְי אוה םיִמָּת ּךָרְָּב ל
 הָיֹמְר השע יִתיִּב בֶרְקְּבו בשיהאקז
 :יָניע דֶנְנְל ןוכידאל םיִרָקְׁש רב
 ץראדיעשרילָּ תימצא םירקבל

 :ןְוָא ילעְּפִילָּכ הוהְי-ריעמ תיִרְכַהְל

 תי שי הוהי נפלו ףטעו"יכ יעל הָלְּפְתי 2
 :אוְבְת ְּךיָלֲא יִתָעְושו יִתְלִפְת הָעְמַׁש הָוהְי
 יל רצ םיִיְּב יִנָמִמְּינְפ רַּתְסַּת"לַא
 :יננָע רהמ ארָקֶא םיְּב ּךֶגְזָא לאזהָמַה

 :ּורֲחַנ דָקֹומְּכ יֵתֹומְצִעֶו יִמָי ןׁשְְב ּלְכְיְי
 :יָמֲחַל לכאמ יִּתְחַכְׁש יִּכ יִּבִל ישביו בשֲעְכ"הָּבּוה
 :יִרָשְבְל ימצַע הָקְבְּד יִתָחְנֲא לוקַמי
 :תֹובָרֲח סֹוכָּכ יִתיָה רָּבְדִמ תקל יִתיִמְּרל
 :נ"לע ידָדוּב רֹֿפָצַכ יִהיָהֶאְו יִּתְדְקְש*
 :ּועָּבְׁשִנ יב יֵלְלוְהַמ יביוא יִנּוָפְרֶח םויָה"לָּכִפ

 יבמ יכְבּב קש יֵתָלכָא 'םָחְלּכ רָפֲאיּכי
 :יִנָכיִלָשִּתַו יִנָתאָשְנ יִּ צו ךֶמעזהינפמיי
 :ׁשְביִא בָשַעּכ יִנַאו יּוָטָב לַצְּכ יִמָיי

 :רֶדְנ רֶדל לרכז: בֶׁשּת םלועל יהְוהְי הָּתַאְוי
 :דעומ אָבְיִּכ ּהָנְנֲחְל תעיַּכ ןויצ םֵחַרְּת םּוקְת הָּתַאיּצ

Orםיטש | 4 ₪ 1 בל | 5 * א יִנְׁשֹולְמ 0 יִנשְלְמ,  Varל  || Vrs Ny3 *  
MSS 6102, 4 ק|  Psליִכָא ל 'א |  sיִנשּולמ, 1 א || ** 63 לָכא אל ותא ; קזק 

frtvb dl (vel trsp?5D et A | 6 prb vb exc (9 ?)|| 7 sMSS6 'עָכ | 5 **  Hie 

 םֹובָּכ (116 205) || 8 * 5 + דדוב ; קז הָיָמֲהָאְו | 755 5 דדונ |  ס:ייֵלְלּוהְמ
  || 10 * nonn MSS b3 | * prb 1 p@ | r2 prblc 6יִלְלַהְמ ; 1 יֵלְלֹוהְמ 68
Hie 3 ּויִטָנ | 13 * frt dl | * nonn MSS fo) cf Thr 5,19 | 14 Or*= הנחל . 
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 :ּונְנחְי ּהָרָפְע-תֶאְו ָהְֶנְבַא-תֶא ְּךיֶדָבע ּוצְריְּכיצ
 :ְְדובּכ"תֶא ץֶרָאָה יכלַמ-לָכו הָוהְי םש-תֶא םִיוָג ָאְרייְוֿפ
 :ֹודּובְכְּב יהָאְרִנ ןויצ הָוהְי הָנָבְיִּכז
 :םֶתְלַפְּתִתֶא הֶּזְבדאְלְו רַעְרַעָה תלָפְּת לֶא הָנַפי
 :הידלְלַהְ אֹּרְבנ םעו ןֹוְרֲחַא רוהל תאֶז בֶתָּכִתיל

 :טיבה ץֶרָא"לֶאִיִמָשַמ הוה שד םורָממ ףיקַָהיכי<
 :הָתּומְת ינְּב חַּתַפְל ריִסֶא תָקְנָא עַמָשְל יי
 :םֶלָשּויִּב ותָלָהְתּו הָוהְי םש ןויִצְּב רַּפסל*
 :הָוהְי-תַא דבעל תֹוכְלִממ וָּרְחַי םיִמַע ץַבָּקַהְּביג

 ללא רמא55 :יִמָי רצק* "וחכ ךֶרָב הנע

 :ּךיִתּונש םיָרּוּד רוְּב .יִמָי יִעָחּב ינלעת"לא
 :םִיָמָש יִדָי השעמּו ּתְדְסָי ץֶראָה םיִנָפְל
 ּולְבִי דָגֶּבַּכ ֶלָכְו דמעַת הָּתַאְו ודבאיו הֶָמָהְ

 :ּומִּתִי אל ךיִתונשּו אּוה- הָּתַאְו>* :ּופְלֲחיְו םַפיִלֲחַ שובל
 :ןֹוּכי ךינַפְל םַעְרַזְו ּונֹוְּכְׁשִי ְךיָדָבע-נּבפי

 ודְוָדְלי 3

 :ושדק םש-תַא יִבְרְקדלָכְו הָוהְיתֶא ישְפַג יִכְרַּב

 ו יִחָּכְׁשִּת- לאו הָוהְיזתֶא יִשְפַנ יִכְרְב
 :יֲִאּולֲחַת- לָכְל אֿפרה יֿבֹוע"לְכְל חלפה

 :םיָמחַרְו דָָח יֵכְֹעֶמה יכָנַח תחש לָהּ
 :יַכָרּועְג רֶׁשֵנּכ ׁשֹּדַחְתּת יע בוטּב עיִָּשַמַה

 :םיקּושעז לָכְ םיִטָּפָשָמּג הָוהְי תוקְדצ הש
 :ויתולילע לֶאְרֶשי יִנְבְל " השמל ויִכְרִּד עידו

 :דָחָח-בַרְו םִיפַא ּךְרֶא הָוהְי ןָּּנחְ םּוחַרְ
 :רָטַי םֶלועְל אָלְו בירי חְַנֶלְָל
 :ּוניִלָע לַמָנ ּוניִתנועכ אָלְו ּונָל הָשַע ּוניִאְטַחְכ אָ,

 :ויִאְרידלע י וּדְסַת רֶבָּג ראה לע םִיַמְׁש ּהָבְנַכ כה

 :ּוניִעָשַּפדתֶא ּוגָמִמ קיִתְרָה בֵרעַּמַמ חְרֶזִמ קֶחְרַּכיי

 :ויִארְ-לע הוהְי םחר םינְב"לע בָא םחרָכי
6 16 cf Jes 59,19° | 17 frt vb exc | 20 frt post ‘pW trsp | 24 * 

 וחכ, Q mit MSS 2 Hie 36 ‘n>, 1Q || ®® crrp, prb rsp :; 63 רמָא יִמָי רָצְק

ante 22 rsp | Ps 103, 3 nonn MSSז ּומְּתִי | 29 ? Vaיִלָא (55"3 ורמא) | 28  
 68 יִכיֵנֵש | 5 prps יִכדע | זצ 6 רֵּכָ, ₪ 1 ּהָבָּג | 12 0% ּונָמְמ

*63 . 



 988 םילהת 104,16—103,14

 ּונְחָנֲא רַפְע"יּכ רּוכָז ּונְרְצִי עֶדָי אּוָהיִּכי
 :ץיִצָי ןְּב הָדָשַה ץיצָּכ וימי ריִצָחַּכ שונאי

 :ומוקְמ דע ּונָריִכאָלְו :ּונְניִאְו וָּבדהְרְבַע חּור יִּכי
 :םיִנָּב יִנָבִל ֹוּתָכְדִצַו ריָארידלֲע םֶלועְדַעְו םֶלועָמ הֶוהְי דָסָתְויז
 :םתושעל ויָדָקִפ ורכז ותיִרָב ירְמְשְ 18

 :הָלָׁשְמ לֵּכַּב ותּוכְלַמּ ואְסַּכ ןיִכַה םיַמָשַּב הוה

 ייִד קב עמל  ָרְבִר ישע חֶכ רג יכל הוה וכי
 :ונוצְר ישע ויִתְרָשִמ ויָאְבְצְילְּכ הָוהְי ּוכְרֶּבי
 וָּתְלַשְמִמ תֹומְקְמלְכּב וישַעַמלָּכו הָנהְי וָכְרָּב*

 :הָוהְידתֶא יִשְּפַנ יֵכרָּב
 הָוהְיְתֶא יִשְּפַנ יִכְרָּבִי 104

 הָמְלַשַּכ רֹוא המעי ּתְשְבָל רֶדָהְו דה דאמ ָתְלְַנ יַהְלֶא הָוהְ

 ויָתולע םומב הרקמה: :הָעיִריכ םַמָש הפו
 :ַחּוְר"יַפנּכ"לע ּךָלַהְמה  וָבּוכְר םִיִבָע"םָׂשַה
 :טהל ׁשֶא ויָתְרׁשִמ תוחּור יָכֲאָלמ הָשעי
 :דעְו םִלֹוע טּוּמִּת-לּב ָהיְנוכְמדלע ץֶרָא-דסיפ
 :םיִמדּודְמַעַי םיִרָהדלַע וְתיִסַּכ שּוָבְלַּכ םּוהָתַ
 :ןזפָחְי ךמער לוקדןמ  ןּוסּונְי ְךְתָרעּגןמ
 :םֶהָל ָּתְדַסִוהַז םּוקמ-לֶא יתֹועָקְב ּוָדְרַי םיִרָה ּולַעְל
 :ץֶראָה תוסַכָל ןּובָשילב ןורבעידלּב תמש לוב

 כלי םיִרָה ןיב יםילְְנּב םינועמ לׁשמַה
 :םָאְמִצ םיִאָרְפ ּורְּבְׁשִי .יִדָש ותְוחִלְּכ ּוקְׁשִי
 :לּוקּונּתְי יםִיאָפֲע ןיְּבִמ ןוָּכְשו םִימְׁשַה-ְףֹוע םֶהיִלְעַי"
 וֶרֲאָה עַּבְׂשַּת יִףיֵׂשעמ יִרְפִמי ויָתֹויִלֲעַמ םיִרָה הֶקָשַמיּי

 םֶדֶאַה יתדבעל בשעו ו
 שונָאזבבל חַמַשְי ו ןייו5 :'ץֶראָה ןַמ םֶחל איִצוְהְל

 :דָעַסְו שוְנָאיבבְל סח ןמָשמ םיִנְפ יִהֶצַהל
 :עָטֶנ רֶׁשֲא ןונְבְל יזְרָא הָנהְי יצַע ּועְּבְשַי <

 17 = 61 Dip | 18 fit vb exc || 19? dl | 20 * 41155 6 + דלָּכ |
 ,b> prb 61 6 $ | Ps ro4 2 ₪ ] הָטּונַה | 4 prps טַהְלְ | 5 316 6 דסי | 6 6

IMS 5נב | < 6 + םיַמ | זז  | ₪ * add | roּותּוסָּכ; ₪ 1 הת | 8 = ₪  

prb crrp,םיִאָפִע, 0 םִיָפָע | 13 =  v 12 trsp ? post 16 || * K Dעפ velםיִאָמְצ |  

 ןְיִאְׂשִנִמ cf 135,7 | 14 ° prps תֵּדְבַעַל || ל פק + 38 םדאה || 16 6 ? יִדָש (קס יש.



104,17-- 7 PSALMI 989 

 :הָתיִּב 'םיִׁשֹורְּב הָדיִסֲח ּונָּגקְי םיִרָּפִצ םָשירֶשַאיַז
 :םיִנפְׁשִל הָסֶחַמ םיִעָלְס  םיִלֲעַל םיִהֹבְנַה םיָרָהי*
 :ֹוָֹובְמ עֶדָי שָמָש = םיִדֲעֹוְמְל ַחֵרָי הֶׂשְעי
 :רַעיֹותְיַח"לְּכ ׂשֹמְרִתיוְּב הָלְיְל יהיְו ְךְׁשְח"תִׁשִת>י
 :םָלָכֲא לֵאַמ ׁשָקַבְלּו ףֶרָמְל םיִנַאְש םיִריִפְּכַה*י
 :ןּוצְּבְרִו םָתֹנּועְמ-לֶאְו ןּוָּפְסֶאְי ׁשֶמָׁשַה חָרְזִת=י
 נק :ברע-ידע ֹוִתָדְבעַלְו ֹולֲעְפְל םֶדָא אציג
 ץֶרֶאָה הֶאְלְמ תיִשַע הָמְכְחְּב םֶלָּ הָוהְיּךשִ ּוּבְרְדהַמ+

 תִיַח רַפְסִמ ןיִאָו שָמְר"ֶש = םיַדי בָחְּו לּודָּג םָוהי הז
 :תֹולֹדְג"םע תֹונטָק]

 :ּוּב"קַחׂשְל ָתְרצַי-הז ןֶתִיְוְל ןּוָכלַהְי תֹויְנֲא םֶש
 :וּתְעְּב םֶלְכִא תַתְל ןּוִרַּבׂשִ ךילֲא םֶלָכיז
 :בוט ןועְּבְׂשִי ְךֶדי חַּתְפּת ןוטקלו םֶהָל ןַּתִתִ

 :ןוכושו םֶרֲע"לֶאְו עוני חור ףסת לִי נפ ריִתסת*
 :הָמְדא יֵנְפ שּדְחְתּו ןִארָּבְי ְךֲחּור תַלׁשְתּי
 :יֵׂשֲעַמְּב הָוהְי חַמְׂשִי םֶגּועְל הָוהְי דּובְכ יֵהְי
 :ּונָשַעְיְו םיִרְהָּב גי רַעְרּתו ֶרֶאָכ טיִבַמַה =
 :יִדועְּב יקלאל הָרְּמזא ָיחְּב הָוהְיל הָרישֶא
 :הָוהְיּב חַמְשָא יִכְנָא יָחיֵׂש ויָכָע ברע
 םניֵא ידֹוֲעםיִעְׁשְרּו ץֶרָאָהְןַמ וםיִאָטַח ּומָּתַו

 :'הָידּולְלַה הוהְיתֶא יִשְפַנ יִכרְ
 :ויָתֹוליִלע םיִמַעָב ועידוה ּומָשַב ואְרִק הוהיִל וךוהי 6

 :ויִתואְלְפְנדלֶכּב ּוחיִש ול-ורַמז וֶלּוריִש

 :הָוהְי יִשְקְבְמיִבְל חַמְׂשִי וָשְדְק םֶשֶּב ּולְלְַתֶהְ
 :דיִמָּת ויָנְפ ּושְקּב יִזָעְו הָוהְי ושרי
 :ֹויִפ"יַטּפְׁשִמּו ויִתַפֹמ | הֵׂשְע-רַׁשא ויִתּואְלְפָנ ּורְכו5
 :ףיִריִחְּב בקע יִנְּב ודב יםֲהְרְבַא עֶר

 :ויִמָּפְשִמ ץֶרָאָה"לְבְּב וניִהלֲא הָוהְי אּוָהז

17 * <6 Hie S$ | ל ₪ 1 םֶשארְּב cf 6 ףץ6וזסו avrg | 19 גת 1 

24 ml: MSS ףיָניִנק | 35 * 6 ore = TY || * mlt MSS Edd ;היּולְלָה <5 
3; 6 ante 1051 | Ps 105, uh 83 ,ונעו 1 48 | 5 1Ch 2 והיִפ | 6 * תספמ 
MSS 1Ch 16,13 .(צ61 ֹוָדָבֲע) לֶאְרַשִי | ל 6 ודְבַע | 1 < 58 ֹוריִחַּב 



 990 םילהת 34—105,8

 :רוד ףָלֶאְל הוצ רֵבָּד ֹוָתיִרְּב םָלֹועְל רכז
 :קחׂשיל ֹוָתְעּובְׁשּו םֶהְרְבַאדתֶא תַרָּכ רֶׁשֲא
 :םלוע תיִרְּב .לֶאְרְשיל קחל בקעיל ָהֶריִמֲעיוס
 :םֶכְתְלַחַנ לב ןעֶנְכיץֶרָא"תֶא ןּתֶא ל רמאליי
 :ּהָּב םיִרְנְו טַעְמַּכ רָפְסִמ יֵתַמ םֶתויְהְּבִ* א

 :רחַא םעדלֶא הָבְלְמַמִמ יג" לא יוָנִמ ּוכְלַהְתו
 :םיִכְלַמ םָהיֵלֲע חכו םֵכְׁשעְל םֶדֶא ַחיִּנַהְ- אלי
 :ּועַרְּת" לא יִאיִבְנְלְ יִחיִשְמְב ּועְּגִּתִ לא 5

 :רָבָׁש םֶחְל הָטַמדלְּ ץֵרֲאָה-לַ בַעְר אָרְקיויפ

 :ףסוי כְְ רָבָעָל שיִא םֶהיִָפל חלי
 :ּושְפַנ הָאְּב 'לֶזְרַּב יּוילְַר לָבָּכַב ּונַעַי*
 ּוהָתפְרְצ הָוהְי תַרְמַא ּוְרְבְדְדאְּב תערעיפ
 :ּוהֲחּתִפַו םיֵמַע לשמ ּוהָריּתְיו דלמ חלש

 ּנְנקכב לשמו תיל ןוָרא מש
 :'םֶכִחָי ויָנקזו "ֶשְפַנְּב ויֵרְׂש "רָסאָל=:
 םָחץֶרֶאְּב רָג בקעיו םִָרְצִמ לֵאָרְׂשִי אבו
 :יָרָצִמ והמצעיו רֶאָמ וָמַעְתֶא רפי
 :ויָדָבַעַּב לָּכַנְתַהְל ֹומע אָנָשְל םָבִל ּךַפֶה
 :וָּבדרַחָּב רֶׁשֲא ןֹרֲהַא ורבע השמ חלש
 :םָח ץֶרֲאְּב םיּתַפמּ ויָתֹותֶא יירד םָבי-יומְׂשז

 יֹויְבְדתֶא מאלי ךָשֲחיו ּךֶשַח תש
 :םָתָנְּדתֶא תמו םֶדָל םֵהיֵמיֵמ"תֶא ְּךפָה
 :םהיִכְלמ יִרְדַחּב םיִעּדְרַפִצ םֶצְרַא ץֶרָשּי
 :םִלּובְג"לְכְּב םיִּנָּפ בלע אָבִיַו רַמָאי

 :םָצְרָּב תוָבְהְל שַא רָרְּב םָהיֵמׁשנ תני
 :םֶלּובְנ ץע רָּבָשְיַו םֶתְנֲאְתּו םְֶפַג יי
 :רַּפְסִמ ןיִאְו קָלַיְו הָּבְרִא אָבָיַו רַמָאּי

pl MSSSE ICh 16,198 16,16 קָחציְל | 12 MSS 1Ch 16,15 379}, 1 | g 1Ch8  

 םָכְתֹויְהָּב | 14 תonn MSS 1Ch 16,21 שיא, al שיא || 15 nonn MSS 1Ch 16,22 ו |
 185 Vrs וילנר 0 ּולְנַר 0? 'ִפַנ) | * קזל ויּבַּב | < 1? 'ָגב | 22 51 6 3
 רָפָיל | ל 1 6 Vrs 'ִָּכ | < frtvb exc | 25 6* 1ּבָל | 26 6“ 116 ול || 27 *1
 6 Vrs Dy | ל prps Day prb recte | 28 ** 63 > Nb; prps ּורמיו גו
 ורמש אֹלְו | * א ויָרְבְּד 038 ֹורָבְּד | 30 קזקפ 6 םֶח) םֵהְךֶלֶמ, 41 קזגeומ ולעיו



3 PSALMI 991 

 :םֶתְמְדַא יִרָּפ לַֿכאיו םֶצְראְּב בָשָעְדלָּכ לכאיופ
 :םנֹואדלְכְל תישאר םֶצְראָּב רוָכְּבלָּכ ךיו6

 :לשוכ ויֵטְבְׁשִּב ןיִאְו בֵהָזְו ףסֶבְּב םָאיִציו א
 :םֶהיִלַע םּדְחַּפ לָפְניִּכ םֶתאַצְב םִיָרְצִמ חמש

 :הָליָל ריִאָהְל שָאְו ְּךָסְמִל ןָנָע ׂשֶרפּפ
 :םעיִּבָשַי 'םיִמָש םָחָלְו 'וֶכָש 'אָביַו 'לַאְש<
 :רֶהְנ תֹויַַּב ּוכְלָה םִיַמ ּובּוויַו רוצ חַתַּפי

 :דּדְבע םָהרְבַא-תָא ושְדְק רֵבְּדיִתֶא רַכָז"יְכיי
 :יָריִחְּב-תֶא הְָּרְּב ןושׂשְב ֹוָמִע אָצוונ
 :ּושָריו םיִּמָאְל לָמָעו םִיֹנ תוָצְרַא יםֶהְל ןתִיַיי
 ּורֹצְנִי ויָתֹרֹותְו ויָּקֲח ּוָרְמְׁשִיּו רּוָבֲעַּבפ

 :ּהָידּולְלַה
 הי לְלַה י 106

 :ֹוְּדְסַח םֶלוַעְל יב בוטדיכ הָוהיִל ּודוה

 :וִתְלַּתלְּכ עיִמְׁשִי הָוהְי תֹורּובְג ללַמְי ימי
 :תע"לָכְב הָקָדְצ הָשע טּפְׁשִמ יִרָמְש יֵרְׁשֲא
 :ךַתְלַחִנ | | :ְףֲתְעּוׁשיִּב יִנדְקְפ ףמע ןוְִּרִּב 'הוהְי ינְרכְזי
 -םע לָּלַהְתַהִל וג תֶחְמָשְּב חֹמְׂשְל ְּךיֶריֵחְּב תבֹוטְּבו תֹוָאְרלפ

 :ּונעשרה ּוניִנעָה ּוניִתֹובֲא-םע ּונאָטָת*
 ךיִתואלפִנ וליֿׂשַה-אל | *םיִרָצַמְב ניַתּובַאז

 :ףּוס"'םְִּב םיילע' רמו ְּיְָסֲח בֶרתֶא ּורְבְז אל
 :ותְְּבְּנ-תֶא עיִדוהְל ֹוָמׁש ןעֶמְל םעיִשיו*
 :רּבְּמַּכ תֹומֹהְּתַּב םֶכילּויַו : בֶרֶחָיַו ףּוסםִיְּב רעגיי
 :ביוא ְךִיִמ םֶלָאְגִיַו אנוש דָּיִמ םעישיַנ ו
 :רָתֹונ אֵל םֶהַמ דָחֶא םֵהיֵרְצ םִיָמדּוסְכְיַו יי

 :ותְלַהִּת ּוריִשָי ויָרָבדב ּוניִמָאְיַו יי
 :ותָצַעְל ּוּכִחאָל ויֵׂשֲעמ ּוחְכָש ּורֶהָמיי

 35 קזק לכינ | 36 קו )155 (3) םיִרַצְמְּב | 40 * 1 6 עמ ּולָאָש | * 7155 6
 אביו | = 0 ויִלָש, קזמ 1 יולש || 4 2M 'שמ | 43 3 ויִרּוחַּב | 44 = 1 םַנְתִַ|

nonn MSS ,8 ויָתלֲהְּת | 3 16  Hie106, ז >155)8 $ | 2 6  Ps45 >63 |  
pl MSS2* || * ₪ 61 | < 22155 6 ּונָדְקֶּפ || 6 MSS 6250₪ io]ישע | 4  Vrs 

 3 7 }7° prbvb exc | 5 6 'ב םיִלע םודלע ךויִלע | 56

 3 אלו.



 992 םילהת 106,14--4ס

 :ןומיִשיִב לַארסניו  רָּבְדִמּב הֶואַח ּוָואְתִיַויי
 :םֶשְפִנְב ןוזְר חלי םֶתְלֶאְש םֶהָל תי
 :הָוהְי שודק ןרַהֶאְל .הָנֲחַּמִּב הָׁשֹמְל ּוָאְנקיַוי
 םָריִבֲא תדעדלע םַכְּתֹו ןֵתָּד עֶלְבּתַו ץֶרֶאחַתְפתיז
 :םיִעְׁשְר טְהלְּת הָבָהְל םֶתְדעַּב שַארַעְבִתַוי
 :הָכָּסַמְל ּוֹוֲחַּתְׁשִַו בֶרֹחּב לָנעדּושַעַי
 :בָשַע לבא רוש תיִנְבַתְּב םֶדובְּכתֶא ּוריִמיו>
 :םִיָרֹצֲמּב תֹולדְג הָשע םעיִשומ לא ּוחָכְׁשי
 :ףּוס- םידלע תֹואָרֹונ םֶח ץֶרֲאַּב "תואלפָני
 וריִחְב השמ ילול םֶדיֿמְׁשַהְל רָמֲאו“

 :תיִחְׁשַהַמ ותָמַח ביִׁשָהְל וינַפְל ץֶרפַּב דַמְע
 :ורְבְל וניִמָאהְאל הָּדַמֲח ץֶרָאְּב ּוסאָמיו +
 :הָוהְי לוקְּב ועמש אל םֶהיִלַהֶאְב רְנְגְרּר5

éרְָּדמּב םֶתוא ליִפַהְל .םֶהָל וי אָׂשני: 
 :תֹוצְראָּב םָתורָזְלּו םִיוּגַּב םֶעְרַז ליֿפַהְלּוז
 :םיִתַמ יֵחְבִז רלכאיו רֹוֲעּפ לעבל ּודָמַצַּוו 5
 :הָפַגמ םַּב-ץֶרפּתו םֶהיִלְלַעַמְּב וסיָעְביַר 9

 :הָפגמה רַצָעַתַי לפיו םָחְניִפ רמי
 :םָלוע-רע רלָו רול הָקָרְבל ול בֶׁשֲחַּתּי
 :םֶרּובֲעּב הָשמָל 'עַריַו הָביִרמ ימ-לע "ּופיִצְקיַו =
 :ויִתַפָשַּב אַטַבַו וחּורדתֶא ּוְרְמַהדִ

 :םֶהָל הָוהְי רַמָא רשא םיִמַעָהתֶא ּודימָשַהְאְלי
 :םֶהיִׂשֲעַמ ודמלונ םיוגב ּובְרַעְתְִיַו5
 :שקומל םֶהְ ויהיו םֶהיִּבִצְעְדתֶא ּוָדְבעיו5
 :םיִדָשַל םֶהיִתּוְנְּב-תֶאְו םֶהיֵנְּב"תֶא ּוחְּבְזיַ
 יבצעל ּוחְּבַז רֶׁשֲא םֶהיִתּוְנְבּו םֵהיֹנְּב-סַּד יִקְנ םַד פשר

 :םיִמַָּּב ץֶרָאָה ףְגֲחָּתַו ןעֶנְכ
 :םַהילְלַעְמְב וניו םָהיִׂשֲעְמְב ּואָמְמיפ
 :ֹותָלֲחַנ"ִתֶא בֵעָתיֹו ֹומעְּב הָוהְי ףַארַחּיוס

15 prps ןורָז* cf 6 et Nu 11,20 | 20 Tiq soph pro ודֹבְּכ GA! דע 0650 

00100, al 00דשצ || 25 nonn MSS אלו | | 1 ץיִפָהְל cf Ez 20,23 || 29 6MSS 

 6 Hie 3 והוסיעְכיו | 32 * 68 והּו-- | 8 ערי | 33 1? הָרָמַה | 36 תסחמ
prb gl.היו | 38 =  MSS 



106,41—107,16 PSALMI 993 

 :םָהיֵאָנְׂש םֶהָב ּולָשְמִיַו םִיוגידְִּב םנּתוּו
 :םָרָי תַחָּת ּועְנִָּיַו םֶהיֵבִֹוא םּוצָחְלוּ
 :'סְנֹועְּב וכמו יםָתְצעב ּוְְמַי הָּמהְו םליֿפי תובר םיָמעְפ
 :םֶתָּנְרִדתֶא ועָמָשַּב םֶהָל רַעַּב יאָריַוצ
 :'ורסח בֶרְּכ יטֲחְנִיַו תיִרְּב הל רכז
 :םֶהיִבוש-לָּ נפל םיִמֲחרְל םָתֹוא תי
 םִיֹנַה"מ 'ּונַצְּבְקְו יוניהלֲא הוהייוּונֲעיִׁשוה ל

 :ּךַתֶלַהְתִּב חָּבִּתְשֶהְל שק "םַשָל תודוהל
 םִנֹועָה דַעְווםֶלועָה ןמ לֵאָרְׂשִ יהלֲא הָוהְי ְךוָרְּבצ

 מא םַעָהילּכ רַמא
 :'הָנ"ולְלַה
 ישימח רפס

 :ְּּדְסַח םָלֹועְל יִּכ בֹוטיּכ הוהיִל ּודהי 7

 :רָצידּיִמ םֶלֶאִג שא .הָוהְי לּואָנ ּורָמאָיְי
 :םָימּו ןופְצִמ בֶרעמִמּו חֶרֶזִמִמ םֶצְּבְק תוצְרַאמּוי

 :ּואָצָמ אֵל בָשּומ ריע 'ְּרָד ןומיִשיּב רָּבְדמב עת
 :ףָּטַעְתִּת םֶהָּב םֶשָּפִנ םיָאמִצזסִנ םיִבָעְר
 :םליִצִי םַהיִתוְקּוצְמִמ םֶהְל רַצַּב הֶוהְי לֶא ּוקַעְציו
 :בָשּומ ריע-לֶא תֶכָ .הָרָשָי ףֶרְרִּב םכיִרְיז
 :םָדָא יינְבל ויִתואְלְפַנְו וסת הָוהיל וויל
 :בּוטדאַלַמ הָּבַעְר שָפְנְו הָקְקֶש שָפנ עיִָּשָהיִכ

 :לְזְרבּו ינע יֵריִסַא תַנֲמְלִצְו ךָשְח יֵבְׁשיוס
 :ּוצֲאְנ ןוילע תצעו לֵאיִרמַא ּוָרְמַהְיִּכיי
 :רזע ןיֵאְו ולְשכ םּבל למעב עַנְבָיַו
 :םעישוי םֶהיֵתֹקְצמַמ םֵהָל רַצַּב הָוהילֶא ּוקעֶזיַוי
 :קַּתנְי םֶהיֵתֹוְרְסֹומּ תַומְלַצ ךֵׁשֲחַמ םָאיִצוְי +
 :םָרָא ינבל ויִתואְלַּפִנ וָּדְסַח הָוהיִל ודו
 :ַעְדִ לזרב יֵחיִרְבּו תֶשְחְנ תותלּד רְֵׁשיְכ 5

cf Lv 26,3( | 44 5 6%1 ּוקַמיַו  > || prb glותָצָעַב | ל 1  ft43 * |  
 א0406 | 35 + 5 םַחָניַוְ| ל א ֹּוּדְסַח, 0 וז MSS 36 ֹויָדָסָח | 47 ** 10 5

b >$; 6 ante 107,1 |ונעשי יַהלֶא | * 0 ג + ּונליִּצַהו | 48 * 5 16 +ןַמָא |  
"1TTettrsp , 6 68 | 6ןיִמיִמ | 4 51 יעת 6 נס. 23 |  s107, 3 קזק Ps 

 Hie וָדְָסַח, 5 וָרְסַח | 12 6 עַנָּכיַו | 15 וג 8.



 994 םילהת 43—17;107

 :ּנַעְתַ םָהיִתְגְעְמּו םֶעָׁשּפ ְּךרָּנִמ םיִלְוָאיל
 :תֶוָמ ירעש-דע עיניו םָׁשְפַנ בעתְּת לֶבֲא"לְכיי
 :םעיִשוי םֶהיֵתֹוקְצִמִמ םֶהָל רֶצּב הָוהְיְלֶא וקו
 ָתּותיִהְׁשִמ טלמיְו .םאְפְִיְו ורָבִּד חלש
 :םָרֶא נבל ויִתּואְלְפנְו יִדְסח הָוהיְק וויי
 :הָּגרְּב ויִשַעַמ ּוָרְפַסיִו הָדּות יֵתְבְז ּוחְּבְזְְו

 6  :םיבר םִיָמְּב הָכאָלְמ ישע תֹנָאָב םָיַה יִדְרוי" | <
 6 :הָלּוצְמּב ויתֹואְלְפַנְו הָוהְי ישעמ ּוטְר המה
 6 = ויִלַג 'םָמורְּתַו הָרְעְס ַחּוְר ידַמעיו מאני
 c :נְנומְתַת הָעְרִּב םָשָּפנ תֹוָמּוהָת ּודְרָי םימש ולעו6
 ) :עֶלֵּבתּת םֶּתְמְכָח לב רוָּכָשַּכ ּועּונֵיְו ּונּוחיז

 :םָאיִצו םֶהיֵתְּוצְמִמֹו םֶהָל רָב הָוהְיְלא ועצי
 :םֵהיֵלּג ּוׁשֲחַּו הַמְמְדְל הָרַעְס םקי
 :םָצַפֲח זוחְמ-לָא םַחְנִיַו ּוקְּתְׁשִיהיִכ וחמש
 :םֶדֶא ינָבל ויתֹואְלפַנֹו וְסַת הָוהְיל וויי
 ּוהולְלַהְי םיִנָקְז בשומָבּו םַע- לָהְּב ּוהּומְמּוְרִיַו :?

 :ןוָאְמִצְל םיפ יֵאָצֹמּו רָּבְדַמְל תֹורָהְנ םשָי
 :הָב יִבָשּוְו תעְרְמ .הָחַלְמְל יֵרְּפ ץֶרָאי
 :םִיָמ יֵאָצֹמְל הֶיצ ץֶרֶאְו םִיָמדםנַאל רָּבְדִמ םשו<
 :בָׁשֹומ ריע ּונָנוכִיו םיִבֲעְר םָׁש בשווי
 :הָאּובְת יָכְפ ּוׂשֲעיֹו םיָמָרְכ עטו תֹודָׂש ערי
 :טיִעְמִי אֵל םָּתְמָהְבּו  דָאְמ ּוְְריו םֶכְרְבְיַוי

 :ןונְיְו הָעְר רּצַעַמ ּוחָׂשיַו טעמי
 ְָרָד-ֹאְל ּוהָתַּב םַעְתֹו םיִביִדְנְלַע זּוָּב ךפש +

 :תֹוִחַפְׁשִמ ןאֿצֿפ םֶשיִו ינועמ ןַנְבֲא בנש
 :ָהיִּפ הָצַפק הָלְע-לְכְ וחמש םיִרָשי ּואְריּ

 :הָהְי דס ּוְְַּתְו הָלאְרמְשוְו םֶכָחְיִמי
 17 crrp; 1MS םהיליוא, 65 avזeAdgero 001%; vel אמליprps D םיֶלזח |

invers) | 24 pl48 (ב  icגס | םֶתָּיַח תַתַׁשִמ (גו םַטלַמי) | 21 טז 8 | 2327  
 MSS הֵׂשְעַמ |25 °6 Hie דמעיו | * 636 DD— | 26 frt dl | 27 pl MSS וגחי 1

dl | 3916 3 םִיַה יִלַג | 30 1 = וקתש | 3158 | 37 ₪  prbונוחי | 20 1  ₪ 
  40 frt add cf Hir2,2r.24, vel trsp ante 39 cf Jצץ ||  frt vb excםיִצְרֲע; ?

invers || 43 1 6 Hie S ןָנובתיו 



108,1—109,9 PSALMI 995 

 :דְוָדְל רֹומְזַמ רישי 8
 יםיִהְלֲא יִּבִל ןֹוכְני

 :"ידובָּכְ"ףא הרמז .הֶריֵׁשֲא
 :רַחְׁש הָריִעֶא רַֹכְו לֶבּגַה הָרּוע

 :םיִמֲאלב יראו יִהָהְיוםיִמעב וי
 ְָּתִמַא םיִקְתְׁש-דעְו ףִּהְסַח םִיָמׁש-לעַמ לוָדְנְיִ
 ְָרּובּכ ץֶרֲאָהלְּכ לַעְו םיִהְלֲא םִיָמָׁשִ-לע הָמּור

 :ונֹנעו נסי הָעיִׁשוה היד לחי עמל

 סמ הָדּוהְי ישאר ּזָעְמ םוְפאְו הָׁשֹנָמ < דלל ל
 :עַעורְתֶא תַׁשְלֿפ-ילע ילענ ְּךֶלְׁשַא םודָאזלע | יִצְחַר ריִסובָאּומ יפ
 :םּוָדָא-רַע ייִנֲחְנ יִמ 'רָצְבַמ ריע נלי מו
 :ּוניִתאָבְצְב 'םיִהלֲא אָּצָתאָלְו ּונָּתַחַנְז םיִהלֲא"יאְלֲה
 :םֶדָא תעושת אְוָשְו רֶצַמ תֶרְזֶע נְל"הָבָה יי
 :ּוניֵרְצ סּובָי אּוּהְו לוח" הָשענ םיהלאַּב +
 רומְזַמ דו חצנמלי 109

 :ׁשֶרֲחַּתלַא יִתְלַהִת יֵהלֲא
 :רקש ןֹוׁשְל יִּתִא ּוָרְּבִּר ּוחְתֶּפ יִלָע *הָמְרַמְדיִפּ לעשר יפ יב

 :םגח יִנּומחלּוו .יִנובְבְס הָאִָש רָב
 :הָלְפְת ינו יִנּונְטְׂשִי יָתָבֲהֲאדתַחְּתּ
 :יִתָבֲהֲא תַחַּת הֶאְנַשְו הָבֹוט תַחּת הָעְר יִלָע ומיִשיופי

 :ניִמ מידלע דמעי ןַטְשְו עַשְר לע דקפַהפ
 :הֶאַטַחַל היְהָּת וָלְפִת עֶׁשְר אֵצְי ֹוטְפְׁשַהְּבל

 :רחא חָקי ותּדְקְּפ םיִטְעְמ ימיות
 :הָנְמְלַא ּתְׁשֲאָו םיָמֹותי וָנְבויָהי

cf578 | ל  cf6 51155 68 ’ִּבִל ןוכְנ  insל | 2 *  pc MSS108, ז  Ps 
 NI; 1MS‘ א7hָכ' ad 57,856: 1MS 6 68 'כַב NI; nonn MSS' + בכ הָרּוע,

MSS et g7,odl)|5lcSet cירֹוּנִכ הָרּוע || 4 * 57,10 יָנֹדֲא | ? 6 ק + :MS5 

 57,זז דע | 6 ₪ | < 57,12 | ל א ונעו Q Vrs יִנָנַעַו, cf6o7 | 8 1MS הלעאו
adל  | cf6ogיִלְו  dwweHicoua, cf ad 6o8 || g * mlt MSS 65 Hie6  

nonn MSS 6 6 21 יִנָחְנִי | 12 *  * || cf ad 6o,11רוצֶמ  pl MSS60,9 | זז *  

 + הָּתַא | * ,6MSS, cf ad 60,112 | Ps rog< 2 *1 ₪ עַשְר | ל-ל ? 4 || < 58

)g) | > ₪חֶּתְפַנ | 4 1? םֶהָל יִתְלְפְִת ₪ 3 | + 5 ₪ ₪  velחּותָפ  Hie 
cf 3 | g ins? ‘nn.בש  



 996 םילהת 109,10-- 1

 :םֶהיִתוְבְרֶחַמ 'ּושְרֶדְו ײלֲאׁשְו ויָנְב ּועּוְנָי ַעוָנְויפ
 :וַעיִנְי םיִרָז ּוּובְיְו ולירשַא-לכל הָׁשֹונ שקנייי

 :וימותיִל ןגוח יהוו דה ךשמ ולילי
 :יָמְׁש חָמִי ירח רוָדְּב תיִרְכַהל ֹותיִרֲחֲאיִהְי
 :חַּמַּת-לַא ומֲא תאָטַחְו יהָוהְי-לֶאי ויָתֹבֲא ןועורכזי +

 :יםָרְכַז ץֶרָאמ יתָרְכִיְו דיָמְּת הָוהְידְְג יָה
 דָסֶח תֹוֶׂשֲע ּכְז-אָלורַשַא ןעיי6

 :'תַתומְל בל "הָאְכְנְו ןויְבָאְו יִנָעְשיִא ףיריו
 :רּנַּמִמ 'קָחְרִּתַו הָכְרְבַּב ץֶפָח"אָלְו והָאֹובּתַו :הָלְלְק בֵהֲאַיַו ל

 בְרְקְּב םִימכ אָבְתו כ הָלָלָק שלוי
 :יָתֹומְצעְּב ןְמָׁשַכְ

 :ָהָרָנְחַי דיִמָּת חֹזָמְלּו הָמְעַי דֶנְבּכ ָֹליֵהְּתט
 :יׁשְפַנילַע עֶר םיִרָבְַּהְו יהָוהְי תֶאְמ יֵנָטְׂש תָלְעְפ תאי

 'בוָטדיכ יִּדמׁש ןעֶמְל יתא-השע נא הָנהְי והָּתַאְוייי
 :יִנָליִצַה ךּדְסַח

 :יּבְְקְּב לח יֵּבלָו יֵכְגֲא ןְבֲאְו יגְעיְכי
 :הָּבְראְּכ יִּתְרֹעְנַנ יִּתְכָלֲהנ ֹוָֹוטְנְּכ לצָכ<
 :ןָמָׁשִמ שחְּכ יִרָשְבּו םוָצִמ ּוָלׁשָכ יּכְרּביי
 :םָׁשאֹר ןּעיִנְי יִנּואָרְי םֶהָל הְָּרָח יִתָנָהְויֵנַאו
 ְָדְסַחְב יִנָעִשוה יָהלֲא הָוהְי יִנֶרְזע
 :ּהָתיִׂשֲע הָוהְי הָּתַא  תאְז ְּךְדְיּכ ּועְדְיויז
 :חָמׂשִי ךְֶבעְו ושביווּומקי ּךְרְבִת הָּתַאְו הָּמֲהולְלְקי*
 :םֶתְשּב ליִעְמַכ ּוטַעְיו הָמַלּכ יִגְמֹוׂש ּוׁשָבלִ=

 ּוגָכְלַהֲא םיִּבַר ךוְתְבּו .יִפְּב דֶאָמ הָוהְי הָדוא
 :ושְפַנ יַטְפְׂשִמ ַעיִשּוהָל ןיְבָא ןיִמיִל דמַעְי-יִּכי

 רומְזִמ דֹוָדְלי 0
 יִניִמיִל בש ינראל ו הנה םָאְנ"

 זס 5 ?dl | ל 1 6 6 WN | זז ft שַּפַחִי ,cf 6 Hie Cserutetur 4 שקבי:
 1? שקני cf arab שקנ | 13 * 1 6 6 דָחֶא | ל ]| 6 pl MSS 6 Hie ומש |

GAZתַרָּכִיְו | ל 6% ורכז | 6 6   prb dl 6 8 || 15 * 22155 6 Hie14  
 Hie אָכְנַו frt) הכנ Var pr אכנ) | ל 3 תֶוָמְל | ז7 *16 6 116 'תו | *1 6 6
 Hie 'n\ Gai in 18) | 5 frt dl || 20 == dl? || 21 °° prb 2 vbb dl || ל 16 6 ב1טָּכ|

22 1 prb 6 68 ללוח (abn) | 25 ₪ 01 | 26 pc MSS ;חב frtvb exc | 
28 = Ic 6 ושבי יַמָק | ד ויָטְפְׂשִמ vel jb || Ps rro, 1 * mtr ומס 
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 :'ִיִלְגִרְל םָדֲהְּחיִביִא תיִׁשָא-רע
 :ךיִבְוָא בֶרְקְּב הֵּדְר ןויַצִמ הָוהְי חלש זֶע הממ
 ךליח םיִיְּב תַבָדְכ המעי

 :יְְּתרְלִי "לט ל ירָתְׁשִמ םֶחְרַמ שָרְק"'יִרְדַהְּב
 | םחָּנִי אלו הָוהְי עֶבְׁשני

 :קדָציּכָלַמ יִתרְבדלַע םֶכּועְל ןהכ"הָתַא
 :םיִכָלמ ּופַאםויְּב ץֶחמ ָךֶניִמְלע ינאי

 :הָּבר ץֶרֶאלע 'שאר ץִֶחָמ יתנוְנ אמ םווגב יקי"
 :'שאְ 'םיִרָי ןכזלַע | יהָתְׁשְִךרָתַּב לנמל

 וּהָי ּולְלַהי 1
 בָבְללֶכְּב הָוהְי הָבֹוא 9

 :הָדַעְו םיִרָשְו דֹוָסְּב ₪
 הָוהְי ישעמ םִלֹדְגי ₪
 :םֶהיִצְפְח-לָכְָל םיִשּורְּד ה

 לָעָּפ רֶדָהְידֹוִהי ₪
 :דעֶל תֶדָמַע ותקְדצְו 0

 ויָתֹואְלְפְנְל הֶׂשָע רָב ₪9
 :הָוהְי םּוחְרְו ונח ₪

 ויִארל ןֶתָנ ףֵרָמֹפ ₪
 :ותיִרְּב םֶלּועָל רָכָזי 0

 ומַעְל דיִגַה ויִשָעַמ ַחָּב
 :םִיֹוג תֶלַחנ םֶהָל תֶתָל ל

 'טָּפָשַמּו תָמָא" ויָדָי "ישַעְמי מ
 :ויָדּוקּפלְּכ םיִנָמָאַג א ₪
 םֶלֹועְל דַעְל םיִכּומְס5 ס)
 :רֶׁשְיְו תָמָאַּב םיּושע ₪

mit MSS 66 מע || * AEז * ל >94155 | 2 68 'ְרּו, קזק5 הָדְר | 3 *  
dittogr | °° >6 | > ‘EBp®ןג60000 608 רַחָשְמ ; ₪ מ  ‘EBp®יִרְרַהְב ₪ 1666 | ©  

 64656066, 1 M55 63 ְּתְרַלִי: קז ךתדלי . . . רחשמ קזקs ְךֶלָמְל ךיִּתְחַשְמ
 יּתְרלְי | 4 תסממ 155 ֹותָרְבְּד, 23155 תַרְבְּד | 5 קו MS הוהי || 6 * אפ 6
 תּויָאָּג | * :אז5 ישאר 6 םיִשאָר | 7 ** קז הקשי םֶמָדּב םיִלָחְנ || * 655 8

Ps 111, 2 5 || (ז11,1 om2 ) 35 + הָיּולְלַהSםּורָי | < 255 58 !שאר;  

 לָכְּב | 7 * p MSS Hie 3 nym | ל-* fit unum vb dl | 8 1 6 Vrs רֶׁשיְו.
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 ומעְל חלָׁשותּורּפפ (פ)

 ָתיִרְּב םֶגועְלזהָנצ ₪
 :ומש אָרּונְוְׁשּודְק

 הו תַאְרִי ו "הָמָכֶח תישאר יט )ר)

 יםֲהיִׂשְע- לכל בוט לבש (ש)
 :רעֶל תֶדַמע ותְלָהת (ת)

 ו הָי ּולְלַהי 2
 הָוהְידתֶא אֵרְי שיִאדיִרָשַא א

 :דֶאְמ ץֶפָח ויִתוָצְמְּב
 זערז הָיִהִי ץֶרָאְּב ירו ₪
 ְדָרבִי םיִרָשְי רָה ₪
 וִתיֵבְּב רָשַעְוְוַהי ₪
 :דַעָל תַדַמֹע ותקְדצְו 0

 םיִרָשְיַל ירא ּךֶׁשֲחַבי חַר 0
 :"קיִדִצְו םּוִחַרְו ןח ₪
 הָוָלַמּו ןנוח שיִא-בוט5 ₪
 :טַפְׁשִמּב ויָרְבִּ לֵב 0
 טומידאל םלועְלְי5ִ 0

 :קילע הָיהְי םלוע רכה ל
 אָריִי אָל הָעְר הָעּומְשִמז (מ)
 :הָוהְיַּב ַחָטַּב ובל ןוכָנ 0
 אָריִי אָל ובל ךּומְסא ס)
 ויָרָצְב הָאְרַײרׁשַא רע /₪)
 םיכֹויְבֲאל ןָתְבורְפפ 'פ
 דַעָל תֶרָמֹע ֹותְִָצ ₪
 :דֹוְבָכְּב םּוְֶּת ונרךק ק

 סָעָכְוו הָאְרִי עָשְריי ₪
 סָמָנְו קדחי ויגש ש
 :דבאת םיִעָשְר תֹואַּת (ת)

 זס * prps NYT cf Prv 1,7 || ל 6 Hie 5 prb Wy || Ps 1x2, 2 * prps ריִבָג |
cf Sir 499 | 6 prb5 81 ויָכְרַּד  | dlל  | dl | 4 ** frt unum vb dlל ?  

cf Hi8,13; Prv 10,28.1 תֶוְקִּת  prbזס  | dl vel posta trsp || 7 fit dl | 9 ? gl 
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 :הי ּולְלַהי 3

 :'הָוהְי םֵׁשֹי-תֶא ּולְלַה | הָנהְי ידְבע ּולְלַ
 :םלוע-דעו הָּתִעַמ ְּךֶרבְמ הָוהְי םש יהי

 :הָוהְי םש ללה ואובְמדדע ׁשמַׁש-חַרְזְמַמ
 :ודּובּכ ? יה לע הוה םִג"לכ לע םֶרּ

 ראו םימְ תיל ליפה
 :ןויְבָא םיִרָי תַּפָשַאַמ לָּד רֶפָעַמ יִמיִקְמל
 :"ןִמַע יֵביִדְנ םע 'םיִביִדנ"ס 1 .יבישוהְל
 הֶחַמָש יםיִנְּבַהסא תִיּבַה תֶרֹקע ויִביׁשֹומ

 :להיּולְלַה

 :זעל םַעָמ בקע תיּב םיִרָצִּמִמ לֵאָרְשִי תאָצְּבי 4
 :ויָתולָשְמַמ לֵאָרְׂשִי ושְרְקְל הָדּוהְי הָיָה
 :רֹוחָאְל בי ןריה סנו הֶאָר םיַה
 :ןאָציִגְבְּכ תועְבָּג םיִליִאְכ ּוֵדָקָר םיִרְהָה
 :רוחֶאְל בֵּקִּת ןּיַה | םּונְת יִּכ םִיַה ְךְל"המ
 :ןאָציִנְבְּכ תועְבָג םיִליִאְכ ּורְקְרִּת םיִרָהָהי
 :בקעי ַּהֹולֲא יִנָפְלַמ ץֶרֶא יֵלּוֲח ןודָא ינְפְלַמ
 :םיִמדוניעמל שימֶלח םומדםִנֲא רּוצַה יִכְּפְהַה

 -לַע ְּךְדְסַח- לע דוְבָּכ ןֶּת משל יִּכ - ונלדאל הָהְי ו ונל אָלי 115

 :ָךִּתַמִא :םָהיֵהְלֲא אָנְ הא וגה ּוָרמאְי הָמְל
 :הֶׂשְע ץֶפְחְרָשַא לָּכ םִָמְׁשב וניהלו
 :םָרֶא יִדָי השעמ | בָהָזְו ףָסָּכ םֶהיִּבצַע +
 :ּואְרִי אֶל םֵהָל םיניע ּורָּבִדִי אָלְו םֶהָל ד הָפ
 :ןּוחיִרְי אלו םָהְל ףא יעָמְשי אָלְו םֶהְל םיִנזָא

 :םֶנֹרנְּבּגְהדאל ּוכלַהְיאְָ היל ןושימי אלוהי
 :םֶהָּב חַעּב"רַׁשֲא לָּכ .םֶהיִשְע יי םֶהּמְּב

Ps 113, 1° 620 Hie Dy, EBp® agon|| ל-* 65° ומש || 6 = frt postsa 
trsp | 7 15 28 Dמַקִי | 8 * 63 116 15ובישוהְל | ל-ל >1א 3; cf 15 28 || * prps 

 םיִביִדְג | % 3 םִע | ף6 * 41 4 ה || * 6 ante 114,1 | Ps 114, 7 Vrs 600600מ
contremescit || Ps 115 pl MSS 66 Hie $ 6 Ps 114 conjg || 1 mlt MSS Vrs 

praem | | 4 6 Hie 35 rd eidwia rv é@viv cf 135,15 || 6 8 (135,17™®) §ף || 

7 6 Hie 06א61ק Exouvgw, 70006 6. = םֶהָל ut 5sq. 
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 :אּוָה םֶנְנָמּו םֶרֶזְע הָוהיּב "חַטְּב לֶאְרֶשְיי
 :אּוְה םָנְגֶמּו םֶרֶזע הָוהיִב ּוחְסַּב ןרֶהֶא תיִּבי
 :ןֶרַהֶא :אּוה סנְנֶמּו םֶרֶזְע הָוהיִב ּוחְסּב הָוהְי יִאְרִייי
 תיבתֶא ּךִרְבְו לֶאְרְשְו תִּבתֶא רבי ּךךרֿבי ּונָרְכְז הוי
 :םיִלדָגהדמע םינטּקַה הָנהָי יִאְִו ךרְבָי
 :םָכיִנְּב"לעֶו םָכיֵלֲע םֶכילע הָיהְי ףסיי+

 ץֶרָאְו םימש השע הָוהיִל םֶּתַא םיִכּורְּבי5

 :םֶרֶא"יֵגְבִל ןָתָנ ץֶרֶאְהְו הָוהיל םִמָש םיִמָשַה <
 :הָמּוד יִדְרילָּכ אלו  הָידּולְלַהְי םיִתָמַה אָלוז
 םֶלועדדַעְו הָּתְעַמ הי ךֶרָבְני ּונְחְנַאַי*

 : יהיולְלַה

 ינּנֲחְּת 'ילּוקיתֶא הוהְיועַמְשיִכ ייּתְבַהָאי 6
 :אָרְקַא יֵמְיְבּו יל וָנְזֶא הָמְהרִּכ*
 :אָצְמָא ןֹונְְו הָרָצ יֵנְָּצִמ לֹוָאְׁש יִרָּצְמּו תֶוָמ"ִלְבָה יִנּופָפַא
 :יִשְפַנ הַטְלַמ הוהְי הַנָא אָרְקֶא הָוהָיײםֵׁשְבּוי

 :םַחַרְמ וניהלאו קיִּבַצְו הָוהְי ןונח5
 :עישוהי יל ית הָוהְי םִיאָתְּפ רמש%
 יש למג הָוהידיִּ יִכיַחּונָמל יִשְפַ יבושל

 :יִחָדִמ "יָלָנְרִתֶא "הָעְמִִִּמ רניעְתַא תֶוָּמִס ישְּפִנ יִתְצְְ יב
 :םייחה תֹוצְרַאְב הָנהְי יגְפל ךלַהְתַאי
 :דאְמ יִתיִגָע ינַא | ירְּבדא יִכ יתְנַמָאָהִי
 :בוּכ םרָאָה"לְּכ יְֶפחְב יּתְרַמָא ינאי
 :יִלָע יֵהֹוָלּומְנַּת-לַּכ הָוהיִל ביִׁשֲא-הָמיי
 :אָרְקֶא הָוהְי םֵׁשְבּו אָשֶא תועּושי"סּוְּכיג
 :יומעדלכל אָנהָדְנְנ םלשֲא הוהיל יַרָדְניוּצ

 :ויָיִסֲחל הָתְוָמַה  הָנהְי יניב רי
g * 211155 6S praem 3 cf 12 et 135,19 | * 1 6 6(3) חַטָּב | ro lc )8 

  | 18 * 6 +1 Zvrec | » 6 Hie ante 116,1 | Ps 6ֹותַמָּב | זז 16 68 ּוחָמָּב
 | ז * קזקצ ְךיִּתְבַהֲא, ג1 'שי יִכ הוהי 'א | * קזט 1 6 6 11% 3 לוק (ץ1 יִלֹוק)

2/5055 x. ev raic uépaic 0000 $ D3; 1? יי DQ: | 3 prps דצמ | 6 sic 
  )g( | 8 * 6 Hie 5 yon | 5 <3, frtb vel cקזס םיִאָהַּפ | 7 3 יִכָח-- 31
Var || 6 Hie ‘Jy | 5 6 Hie 5 יִלְגַר | 9 56,14 רזאָּב | Io novum ps 6 Hie 
inchoant (19MSS v 12); 6 praem AAAnkouid; hic vs prb errp | *1? T | 

 הָתּומִּת ₪  ‘A Hie J} | 14 °° 6% 9% recte om, cf 18 || 15 1זז
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 רבע ָנֲאי יִּכי הָוהְי הָגָאי"
 :יִרְסּומְל ְתְחַּתֹֿפ ָּךֶתְמַאְְְּב בע יִנֲא

 :אָרְקֶא הָוהְי םָשְבּו הָדֹוּת חבָו חַּבְָאְַלי
 :ומַעְדָכְל אָכ"הָדְנְנ .םלשא הָוהיל יִרְדְני* <

 םֶלָשּורְי .יִכָבותְּב הֶוהְי תיֿבותורְצַחְּבפ
 :'היּוללַ

 :םיִמָאָהלָּכ ּוהּוחְּבַש םיוגילָּכ הָוהְיְתֶא ּולְלַהי 7

 םֶלֹועְל הָוהְיְ"תָמָאְו ּוּדְסַחוּונילע רֶבָג כי
 :ּהָיּולְלַה

 :וּדְסַח םֶלּעְל יִּכ  בּוטדיִּכ הָוהְיְל ּוךוהי 8

 :וְּסַח םֶלּועְל יִּכ" לָאָרְׂשִי אנזרַמאְו
 :ְְּסַח םֶגּועְל יִּכ ןְרָהָא-תיב אָנּורְמאְ
 :וְּסַח םֶגֹועְל יִּכ .הָנהְי יִאְרי אָניּורְמאיּ

 :הָי בָחְרֶמב יגָנְע | ּהָי יִתאָרָק רצַּמֲהַמי
 :םֶדֶא יל השעה .אָריִא אָל ל הָוהְי
 :יִאְנָשְב הֶאְרֶא יֹנַאו יָרְזְעְב יל הָוהְי

 :םֶדָאְּב ַחְטְּבִמ הָיהיַּב תֹוסֲחל בוט*
 :םיִביִדְנִּב חַטְּבִמ הָוהיִּב תֹוסֲחַל בוט

 :םליִמַא יִּכ הוי םָשְּב יֵנּוָבְבְס םֶווגלָּכי
 :םליִמא יִּכ הוהְי םָשְב .יִנּבְבְסִ יִנּוּבסי
 :םלימא יּכ הוהְי םֶשְּב 'םיִצוק ׁשֵאְּכ יּוכֲעְד םירבְדכ יֵנָּּבסי*

 :יִָרְזַע הָוהיַו לֶפְַל יִנָתיִחְד הָחְד
 :הָעּוׁשיִל יִליִהְיְ הָי תֶרָמזְו נע
 םיקידצ יִלָהֶאְּב הָעּוׁשיִו הָּנְרולּוקיי

 = הָשָע הָוהְי ןיִמי יהַמַמּור הָוהְי ןיִמָי< :לְוָח הָשָע הוהְי ןיִמָי
 :"ליָח] :הָי ישע רַֿפסַאֹו  הָיְחֶאְיִּכ תּוָמָאדאְל ל

ante 117,1 |1359 || ל >3, 6  cf1? יִכְותְּב  * prb crrp || * <63 || 1g16 **  

 Ps 117, 2 <3, 6 ante זז8,ז | Ps 118, 2 * 6 + תיִב 6( 11ף,9 | ל 6 2. 3.4+ יב
rAarucuov; av 5ּהָיְבַחְרַמַב, 6 66  sic 8 6 Hie 36, mlt MSS Eddבומ | 5  

 nonn MSS nov ps inchoant || 6 63 +-יִרְזַעְב D cf 7 || 10 prpsלִפַא | 2 *6
 xnpiov, xai €Eexabencav, 1 frt רָב 3117; prps post נד ins 'א יִּכ " םֵׁשִּב |

sic 1MS et Vss |יִתיִחְדִנ | 14 = יִתָרְמְְו ,  Hie5 6 'קֶּב | 33 1 ₪ 6 6  
16 * 63+ me; Hie excelsa || °° ₪4 6 6%55 dl | 17 mlt MSS השעִמ . 
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 א םילהת 5

 :יִנָנְתְב אָל תֶנפִלְו הָי יֵנֵרּפִי רפי
 :ּהָי הָדֹוא םָביאֹבֲא קֶדְצְירעָש יִלּוחְתַפיי
 :וָב ּואְבְי םיקידצ הָוהיִל רַעָשַהדהְו

 :הָעּוׁשיִל יִליַהְתַו .יִנָתיִנָע יִּכ ְךְדוֲאי
 יב :הָגִּפ ׁשֹאָרְל הָתְיָה םיָנֹּבַה ּוֵסֲאָמ ןֶבָא=י

 :ּוניִניִעְּב תאָלְפַנ איָה תאָנ הָתְיַה הֶוהְי תֶאמ*י
 :וֶב הָחְמְׂשִגְו הָליִנְנ הָוהְי הָשָע םויַהְדהֶזי

 :אָנ הָחיִלְצַה הָוהְי אָּנֲא /אָּג הָעישוה הָוהְי אָנֲאפ
 :הָנהְי תִיֵּבִמ םָכּונְכַרּב הָוהְי םׁשְּב אָּבַה ורב
 ּונָל ירָאײו הָוהְי לאל

 :חָּבְזִּמַה תונרקדדע םיִתֹבֲעַּב 'גַחדּורְסא

 ָדָמְמֹורֲא ימלֶא  ָךְדואְו הָּתַא יִלֲאצ
 :ֹוָדְסַח םֶלֹּועְל יִּכ בּוָטדיִּכ הוהיִל ודוהפ
 :הָוהְי תַרֹותְּב םיִכָלְהַה ְּךֶרָדייִמיִמְת יִרָשַאי (א 9

 ּוהּוְׁשְרְִי בֶללֶכְּב וידע יִרָצְנ יִרָשַאי
 :ּוכְלָה ויִכְרְדְּב הָלְוע לעפל הא
 :דאְמ רָמֶשַל ףיִלְקִּפ הָתיוַצ הָּתַאּ
 ְיֵקֲח רמְשל יִכְרְד נכי יֵלֲחַא
 :ְיָתֹוצְמ"לְּ"לָא יֵטיִּבַהְּב שוָבָאדאָל זָאֿפ
 :ףקדצ יֵטְּפְׁשִמ יֹדְמכְּב בָבָל רׁשיְּב דוא
 :דָאְמ"דֲע יִנָבְועְתְ"לא רָמשָא ְךיָקֲח"תֶא*

 :ְֶּבְרִּכ משל ּוחְרָאתֶא רעגהָּכזי הָמַּבִּ ב
 :ךיִתוצִמִמ ינְֵּׁשּתלַא ְּךיתְׁשְַד יִּבְל"ִלְבְּביי
 ְָכיאָטֲחֲא אָל ןעמל ְּךֲתרְמַא יִּתְנַפִצ יִּבְלְּביי
 :ףיקח יֵנְרמַל הוהְי הָּתַא ְּךרְּביי
 ְיֿפייַמפְׁשִמ לפ יִּתְרַַס יֵתָפְשַּבי
 :ןוֶהלְּכ 'לעְּכ ייִּתָשַש ףיִתוִע ּךֶָדְּביי
 :יֶתחְרֶא הָטיֵּבַאְו הָחיֵׂשֲא ְּךיָּוקפְּבי

cf 6 'A Hie 3 | 25 nonn MSS novumתאָלְפְנ  ft2:!?יִנָתיֵנע | 23 1  = 
Ps 19,םיִבָרָעַּב |  el3[ 7? גְח |  צ inchoant (al a 26( || 27 3 1 >1MS ₪ 

Vrףיִרָבְדַּב;  :M5ְּךֶרָבְדָּב  :M5ְּךיֶרָבְדָּכ,  MSSקס רמשא || 9 קו  ? trp8  
 /ךיִרָבְּד 5ומ6 כ || זז תסתמ MSS 68 ףיִתרַמָא | ז3 6.155 3 ףקדצ || 14 * 8 'ָש |

cf 72.127.ל ] ₪ לעַמ  
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éְָרְבְר חּכְׁשֲא אֵל עְׁשֲעַתְׁשִא ְּךיָתְקֲחְּבי 
 ְרְבְד הָרָמְׁשֲאְו היְחֲא ְךְבע-לע לָמָניז ג

 ְָתרֹוִתִמ תואָלְפָנ הָטיִּבַאָו ןניִעלַגי
 :ְיָתֹוְצִמ יֵנָמִמ רּתְסַּת-לַא ץֶרָאְב יֵכֹנֲא רבי
 :תַעְִלְכְב ְיֵמָּפְׁשִמ"לָא הָבֲאָתְל יִׁשְפַנ הָסְרֶנ
 :ךיִתוְצִמִמ םיגשה 'םיָרּורֲא יםיֵָזּתְרעֶג*י
 :יִּתְרצִנ תדע יִּכ 'דּוְבְנ הּתְרָח ילָעִמ יל
 :ִּךיִקְחְּב ישי ףּרְבַע ּורָבְִ יִּב םיִרָש ּובָׁשָי סי
 :"יתְצִע יִשְנִא יעָשעָש ךיִתְדעְ"םְנ

 :ךְרְבדִּכ יִניח יִשְפַנ רַפָעָל הָקְבָב5 ד
 :ףיקח יִנדְמל ינֵנעַּתַו יִתְרַּפְס יִכְרְד
 :ךיִתּואלְפִנְּב הָחיֵׂשֲאְו יִנניִבַה ףיָדּוקפ-ךֶר
 :ְָרְבדּכ ינמיק הָנּוּתַמ יִשְפַב הָפְלְד*
 :ינָגִח ְךְתָרותְו יִגַמִמ רַפָה רקָש-ְּךִרֶד
 :יִתיִוש ְּיַמָּפְׁשִמ יִּתְרֲחְב הָנּומֲאְרָ
 :יִנָשיִבְּתִלַא הוהְי ְךיָתֹודֲעְב יִּתָקבְי
 :יִּבִל ביִחְרִת יִּכ ץּורֶא ּךיִתוֶצמדְּדִר

 : בקע הְָרֶצִאְו יקח רב הָוהְי ינרוה ה
 :בָל"לְבְב הְָּרְמְשִאְו ףֶּתְרּות הָרצֶאְו יִנגיִבָהְי
 :יִּתְצְפַח וביִּכ ְךיָתֹוָצִמ ביִתְנַּב יִנָכיִרְדַה
 :עַצְּבלֶא לֶאְו ְיֶתֹוֲע"לֶא יִּבְלַטַה
 :ינקח ּךְכְרדְּב אָוָש תואְרִמ יניע רבעה יז
 :ָךַתֶאְיל רשא ְּךָתָרְמא ףךדבעל םקה**
 :םיבוט ְךיַמָפְׁשִמ 'יִּכ "יּתְרֶנְנ רשאי יִתְפְרַח רעה
 :יִנַיִח ֶּתְקְדִִּב ְיָדוקפְל יִּתְבֲאָּת הנה

 ְֲתָרְמאְּכ ְְּתָעּוׁשִּת הָוהְי ךדְסח ינָאביִז יי 0
 16 1 MSS 68 Hie ףךיְרֶבִּד | 17 mt MSS Vrs ךיֶרָבד | נפ3 ְךֶמע ₪

Hie 6 WQ conjg | 64 8 םיוג | 5 68 MSS Df 1MS39,13 || 21 *  
pl6 3 | 23 3 םיִעָשְר | 24 6 --ד6 סואסושןגטדש טסט || 25  prb dlלג | *  Vrs 
 MSS 6 ּךיֶרָבדְּכ, ק6 155 ()ָרָבְדְּב | 28 קו 2155 ףיָרְבְרִּכ , 455 6 'דָּב |

 30 קוס 1 יִתיִוא; 6 יִתיִׂשָנ אל | 32 1? הָצְרֶא | 37 ק Ms ףיִכָרְדְּב, 1 <
Hie | 416255 6 ּףָרָבְרְּב ₪ 3. 25 | 38 ,קזפפ ףיִמריל | 39 = >5 | ל >  

 ְָרֶסַח יִנָאביַו
64* 



 1004 םילהת 119,42--9

0 

 rN ח)

 :ָּרבְדִּב יִּתְחַטְב"יִּכ רָבָד ייִפְרְח הָנֲעֲאְויי
 יּתְלָתי ידֲמּפְׁשִמְל יִּכ ידָאָמ-דע* תַמָא"רבְד יִּפִמ לַָּת"לַאָו
 :דֲעָו סו דיִמָהָךְתָרוִת הָרָמְׁשֶאְוּצ
 :יִּתָשַרְד ףיְִקפ יִּכ הָבְחְרֶב הָכָלַהְתֶאְ
 :שוָבָא אָלְו םיִכָלְמ דָנְ ְּיִתֹרעְב הָרְּברַאויפ
 :יּתְבָהֶא רָשַא ךיִתּוצְמְּב עָשַעְּתְשֶאְו
 ְיָקִחְב הָחיִׂשֲאְו רּתְבַהָא רַשָא  ךיִתוְצְמְְלֶא יפכ אָשֶאְוי
 | :יִנָתְלַחְי רׁשֲא לע ְְּבַעְל בּדרְבְז

 :יִנְתַּיַח ֶתָרְסִא יִּכ יִיָנָעְב יִתָמֲחנ תאָז

 :יִתיִטְנ אל 5 ְךְתַרּוּתַמ ידאמ-ד עי" יִנָיִלָה םיִדָזי
 :םָחָנְתֶאְו הוהְיוםלועמ ךיַמְּפִׁשִמ יִּתְרכז =

 :ֶּתְרּות יבוש םיִעְׁשְרמ יֵנְתוֲחֲא הפעל
 :יִרּוגְמ תיבְּב ְּךיָקְח ילּויָה תורָמָז
 ְתְּוּת הָרְמֶשֶאְו הָוהְי ָךִמְש הָלילב יּתְרַכְז
 :יִּתְרְצָנ ףידְקַפ יִּכ יִל-הְתְיָה תאז*
 :ךיַרְבִּ רַמׁשְל יִּתְרַמָא הָוהְי יקְלֲח ז
 ְֲתָדְמֲאְּכ יִכָּגֶח בל לָכְב יג יִתיָלֲח5

 דיִתֹרֲעדלֶא יִלְנְר הָביִׁשֲאְו יֵכְרְד יִּתְבַשָח
 ְיִתֹוְצִמ רֿמְׁשִל יִּתְהָמְהַמִתִה אָלְ יִּתְׁשֲחֹֿ>
 :יִּתֲחָבְׁש אָל ְּךְתָרֹוּת יִנְדּוע םיִעָשְר יִלָבָחְ
 :ףקצ יַטּפְׁשִמ לע ךל תוָדּוהְל םּוקָא הָליִל-תוצח

 :ִּּקפ יִרְמְשְלּו ךּואְרְו רשַאדלָכל יִנָא רבָח
 :יִנדְמל ףיקח ץֶרָאָה הָאְלִמ הָוהְי סח"

 ְָרְבדִּכ הוה ָךְּרְבעְיסַע תיִשְע בוט <
 יּתְנָמֲאָה ךיִתוְצַמְב יִּכ יִנְדֶמל תַעְדְנ םַעָט בוט"
 :יִּתְרָמְש ְךְתָרְמֲא הָּתַעְו גנש יִנא הָנעֲא םֶרָטל
 :ךיקח נמל ביִטָמּו הָּתַא-בוְמ
 :ףיִדּוקּפ רֿצָאויבָל-לֶכְּבי יִנַא םיִדַז רקש ילע ולפי

42 * 6 Hic 3 פרת | * קו )185 68 ְּךיֶרָבְּדַּב‘ | 43 ** dl 6 8 |? mlt MSS 
 ְמְָׁשִמְל | 47 6+ דאְמ | 48 = כו 41; 41 ךיִלַא קז 'צָמ"לָא | 49 6%0 ְּךִרָבְּד

 |  6* al r0v vépov cou,ְּכֶרֶךeְוֹ  |= <5 | 57ךְרָבְּד | 5: * 3 יֵנְצְלֲא? 3
MSS 3155 יִנְתוֲע ג יִנּורְוע | 65 תסחמ pc58 3 ינֵיַח | 59 6 ְּףיֶכְרְּד | 61  
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119,70—97 PSALMI 1005 

 :ייִּתְעְׁשְעַׁש ּךְתְרות יֵנַא םָּבְל יבָלֲחּכ שָפָטזי
 קַח דַמְלֶא ןעמל יִתָגִעדיִכ יל-בוטזי
 :ףֶסָכְו בז יֿפְלַאַה ְּךיפ"תַות יל"בֹוטיי

 ְדיָתֹוְצִמ הָדְמְלֶאְו יִנָניִבַה יִבּוְנְנוְכַיַו יָנּוׂשֲע ְךיָדוזפ ₪0

 :יִתְלַחְ "הרב יּכ יּוחֲמְׂשיְו יִנּוֲאְרְי ךיֶאְרְי +

 :יִנָתיִּנע הָנּומֲאָו ּףיָמָּפְׁשִמ קֶדָצְיִּכ הָוהְי יּתַעַדָי
 רעל ךְתְרְמַאּכ יִנְמְחְנְל סח אָנדיִהְי"
 :יעשעש ְךְתָרֹותיֵּכ הָיִחַאְו ְּךיַמֲחַר יִנּוָאבילז
 :ךיִדקִפְּב ַחיִׂשֲא יִנֲא יָנּותְּוע רֶקָשיי םיִדָז ושב

 :ךיתדע וערי ְיִאָרי יל ל ובו

 :שובַא אל ןעטל יקב יִמָת ליה
 :יִּתְלֲחוךְרְבְל יִשְפִנ ּךֲתָעּוׁשְתְל הָתָלְּכ*י
 :יֵגַמֲחנִּת יִתְמ רמאל ְךָתָרְמַאְל יניע וכ
 :יִתְחַכׁש אָל יִקָח רֹוָטיִקְּב דאָנְכ יִתיִיָה"יכי
 :טָּפְׁשִמ יֵפְְרְב הֶשַעַת יִתָמ ּךֶרְבעְיִמְו הָמַּכא
 ְדָתְרֹוְתָכ אָל רֶׁשֲא תוחיש םיָרֵז ילו
 :יִנְָוע יֵנּופָרְר רקָש הָנּומֲא ְךיָתֹוצמ"לָכי
 :יִדְקפ יִּתְבַנְע"אְל יַאֹו ץֶרָאְב יִנּולּכ טַעְמְּב
 = להיפ תדע הָרְמְשָאְו יגָיח ְִָסחְּכ*

 :םִיָמָשּב בָצַנ ךְרָבִד הָוהְו םֶלועְלפ יל
 :דָמַעִתַו 'ץֶרָא ּתְננוכ' ּדָתְנּוִמָא רדָו רֶדל
 :ךיֶדְבָע 'לָּכַה יִּכ םּוָיה יְָּמָע ְּיֶמְפְׁשִמַקפ
 :יְנעְב יבא זָא יעשעש ֶּתְרוְת ילול*
 :יִנָתיִיַח םֶבִיּכ ְךיָדָקְפ חכֶשֶאְאָל םֶלועְל
 :ִּתָשְֶד ירוק יּכ יִנעישוה יִנָאְדְל
 :ןֶנבְתֶא ףיִתְדע יִנְְּבַאְל םיִעָשְר ּווק יל
 :דֶאְמ ךָתָנצִמ הָבִחְר ץֶק יִתיִאָר הָלְכִּתלָכְל%

 :יִתָחיִש איה םויַהִלָּכ ְָּתְרֹוִת יִּתְבַהֶאְ-הְמִפז (מ)
 70 * 1415 < 68 בֶלָחָּכ || * pזps יעָשעְש | 74 355 -- ₪
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 ‘1006 םילהת 125—119,98

 :יָל"איִה םֶכֹועְל יִּכ ְךָתְֹצַמ ינַמְכחְּת יִבָיְאִמ
 :יל הָחיִש ְךיִתּוע יִּכ יִתְּכְשַה ירָמלְמלַָּמפ
 :יִּתְרְצְנ יד יִּכ ןֶנּובְתֶא םיִנקְּזַמי
 ְרְבִּד רֶמֶשֶא ןעְֶל יֵלְגַר יִתאָלָּכ עֶר חרָאלּכִיי
 :יִנָתְרּוה הָתאיְּכ יִתְרְסאל ְּךימְּפְשִמִמ וס:
 :יִפְל שבדמ ֶּתְרְמא יִּכֲחְל ְָלָמנ"הַמי:
 :רֶקָש חראלָּכיִתאָגָש ןפלע ןְגוּבְתָא ְּךָדּוקְפִמ יו
 :יִתְביִתְנִל רואָו 'ִךְרְבִד ייִלְנְרְלְרגי5
 :ךקדצ יֵטּפְׁשִמ רמָשְל הָמָיקַאו יִתָעַבְשַב <
 ְָרְבְכ ינוח הוהְי דָאָמ"דע יִתיִגְעְבַיַ
 :ינָדָמל ְּךיַמְפְׁשִמּו הָוהְי אָנ"הַצְר יֵפ תֹוָבְדנַײ
 :יִּתְחְְש אָל ךְתָרּותְו ריָמְת יִַּכְב יִשְפַב
 :יִתיִעָת אָל ףיִרּקְּפַמּו יִל חַּפ םיִעְָר ּונְתָניי
 :הָמַה יִּבִל ןֹוׂשְׂשיִּכ םֶכּועְל ךיִתודע יְִּלֲחְנייי
 :בקע םֶכּועְל ּךיֵמֲה תשע יִּבַל יִתיִטְניי
 :ִתְבָהֶא ּךֶתְרּוַו יִתאְנָש םיפעסיי3
 :יִּתלַחִי ךְרָבְרל הָתִא ינַגמּו יִרתסִיי
 :יָהלֲא תֶוָצִמ הָרְצְאְו םיִעְרְמ יִּנָּמִמ רוסי
 :יִרְבָשמ יִנָשיִבְתִדלַאְו הָיְחָאוךָתָרְמַאְכ יִנְכְמְסִיי
 :דיִמְת ּךיקֲחְב הָעְשְאְו הָעָשּואְו יִנדָעְסי
 :'םֶתיִמְרִת רֶקָׁש"יִכ ךיִקִחִמ 'םיגוש-לּכ ָתיִלֲחיי5
 :ףיתדע יּתְבַהֶא ןֵכָל ץֶרָאיעְׁשְר"לְב ְתּבַׁשַה םיִניִסופ
 :ָתאָרְי ףיֵמְּפְׁשִמִמּו יִרָשְב ָךְְּחַּפִמ רמי

 :יקָשְטְ יִנַתיִנַּת-לַּב קֶרְצְו טּפְׁשִמ יִתיִשְעַייי ע
 :םיִדַז ינְקְשַעְיְדלַא בוטָל ךדְבע בֶרַעי
 :ךקְְצ תֶרְמֶאְלּו ףָתְעּושיִל לכ ניי:
 :יִנדְמַל ףיקחְו ףּוְסַחְכ ךרבעדסע הָשָעיי
 :ףיתדע הָעְֲאו ינגיִבַה ינָאְּבַעי
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119,126—151 PSALMI 

 :ְחִתְרּוּת ּורֿפַה הוהיִל תֹוׂשעל תי <
 :זָפָמּו בֶהְּזִמ ְךיָתֹוצִמ יִּתְבַהֲא ןֶּב" לע:
 :יתאנש רקש חַרֲאלְכ יירש ילכ יִרוקפ"לְ ןןֵכקלַע5

 יִׁשַנ םתָרצְנ ןפ-לע ךיתודע תֹוָאָלפ ייפ
 :םיִיְתָּפ 'ןיבמ יריִאְי 'ָךיְרְבְד יחֲתָּפיפ
 :יּתְבָאְי ףיִתִוְצַמְל יִּכ הָפֶאָשֶאְו יִּתְרַעָפִדיִפִיי
 :מְש יִבְהְאל טָּפָשִמְּכ יִנְְּחְו ילאדהְָפיי
 :ןוָאדלָכ יִּב"טְלְׁשַּת-לַאְ ָךַתְרְמַאּב ןְכָה יִמָעָפַיי
 :ףירּוקּפ הָרְמְשָאְו םָדֶא קֶשָעִמ יִנדְּפיי
 :ךיִקְחְדתֶא יִנְדְמלְו ְְָבעְּב רָאָה ְּךיֶנְפיפ
 :ִַּתְרות ּוְרמְשאל לע יִיִע ּוֵדרָי םִימ"יִגלּפיי*
 :יטפָשִמ רֶׁשיְו הָוהְי הָּתַא 7

 יִרָ יּדיִרְבְד חי ית נתתי
 :ּהָבֲהַא ךּדבעו דאִמ ָךְתָרְמִא הָפּורְצי<
 :יִּתְחְכָש אָל ףיִדְקּפ הֶזְבְנְו יִכְנָא ריִעְציי
 :תַמָא רות םלועֶל קָרצ ָּךְתְקַדַצ =
 :יִעְשַעָש ךיִתֹוְצַמ מ יִנּואָצִמ קּוצָמּוזרַצ 3

 :הָיִחֶאְו ינגיבה םָעְל ךותודע דיי
 :הָרצֲא יקח הָוהְו יִנַנע בָל"לָכְב יִתאָרְקי
 :ףיִתדִע הָרְמְשֶאְו ינעישוה ףיִתאְרֶקיי*
 :יּתְלֲחי 'ִךיִרְבדל הָעּושאְו 'ףָשְּנַב יּתְמְּדקי
 ְהֶתְרְמַאְּב חישָל תֹוָרְמְׁשַא יניע ומדי
 :יִנַּח יּדֲמְפׁשִמְּב יהוה ְךְָסַהְכי הָעָמַׁש ילקוט
 יקחו בות הָמז יֿפַדְר ּוְבְרָקיפ
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 1008 םילהת 119,152-—120,1

 :םָּתְדִי םלֹועְל יִּכ ךיָתדעמ יִּתְעְַי םֶדָקי5=
 :יִּתְחָכְׁש אָל .ךְתרֹותיִכ יֵנצְלְַו יִיְנָעְהַאְרִי ה

 :ינַח ְךְתָרְמַאל יֵָכֲאְנּו יביר הָביִריי
 :ּושָרְד אָל ְּךיָקֲח"יִכ הָעּוׁשְי םיִעָשְרִמ קּוחְריי
 :יִנַח ְּףיֵמּפְׁשִמִכ הָוהְיוםיבר ְּךימֲחַרי
 :יִתיָטְנ אָל ְּךיֶתֹוְעַמ יָרָצְו יִפרְר םיִּבַר;
 :ּורָמָׁש אָל ְךְתָרְמַא רֶׁשֹא הָטֲמּוקְתֶאָו םיִדָנְב יִתיִאָריי
 :יִנָיח ָךְּסַחְּכ הוה יִּתְבָהֶא ְּיָדוקפ"יִּכ האָר
 ְהָקְדִצ 'טַפְׁשִמ"לְּכ םֶנֹועְלּו תָמָא ְּךְָבְּדיׁשאָרו>
 :יִבְל דַחָּפ ךיִרָבְּדִמּו םגח יִנּפְדְר םיִרָשי
 :בָר ללָׁש 'אַצומָּכ יָדָתְרְמַאזלע יֵכֹנֲא ששי
 :יִּתְבָהָא ְךְתָרוּת הָבֲעַתַאָו יִתאַנְׂש רקָשי"י
 :ףקדצ יֵטּפְׁשִמ לע ְּךיֶתְַּלַה םויַּב עַבָׁשייי
 :לושְכְמ ּומְל ןיִאְו ְךָתְֹות יה ,ל בר לש
 :יִתיֵׂשע ְךיָתֹוְצִמּו הָוהְי ךְתְעושיל יִּתְרּבְׂשי6י
 :דֶאְמ םֵבֲהֶאְוְךיָתֹרֲע יׁשְפַג הָרְמָׁשיל
 דנג יֵבְרְּדלכ יִּכ ךיתדעו ףיִדוקפ יִּתְרְמָשי"
 :"ינניבה *הְרְבְדּכ הָוהְי יִנְפל יֵתָּנַר בָרְקּת יי
 :ינְליִצַה ּףְתָרְמאְּכ ְףיִגְפִל יִתָנְְת אותי
 יָת יֵגדַמלְת יִּכ הָלַהִּת יִתְפֶש הָנְעְּבַתיזי
 :קדָצ ְּךיַתֹוְצִמ"לְכ יּכ ּךתְרִמֲא ינושל ןעְתיי
 :יִּתְרָחְב ףיְּוקפ יִּכ ינָרזעלְךְדייִהְּת זי
 :יִעָשְעָש ףֶתֶרּותְו הָוהְי ָךְתְעּוׁשיִל יִּתְבָאָתִיי
 :ייָנרְזעִי 'ִךָטְּפְשִמְו ְךְלַהְתְו יׁשְפַנ"יִחְת 5
 יִּתְחָכָׁש אָל ְּךיֶתְֹצַמ יִּכ ְךְָבע ׁשָּקּב ידֵבֲא הׂשְּכי יִתיֵעָּתיז
 תולעמה רישי 0

 :יִננֲעיו יִתאְרְק יל הָתָרָאַּב הָוהָילֶא
  | 158 6מַעֲדוּתְך || 157 Sךטפ- onn MSS 6*=°4ת | 156 nףֶתּודְע 3 152

 ףיְרֶבְּדִמּו  || 16 Xיִטְּפָשִמ  nonn MSS 68ל ||  minר  || 160 * mlt MSSְךיָתֹרְמָא
  cf 25 12,30 | 163 icְּךְרֵבְּדִמּו | :62 * :סMSS 6 ְּךיִתֹרָמֲא | ל ₪ | איִצֹומָּכ 084
8; MSS Edd או | 166 6 יִּתְבַהֶא | 167 3 ְּךָתּודֲע' | 168 ₪4 dl | 169 * 6MSS 
  5155 6 3 'N3 | r7r 5 trsp 171 et 172 || 172 pc MSS'דָּב } 5 יִניַח || זס 3

 =  | 176יִמְפָשִמּ 5 ךְסְּפָשִמ | * 8 יִנֵרְעַי  MSSךיָתֹרְמֲא | :75 * תוז 65
n'y conig. 
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 :הָּיִמְ 'ןושָלַמ רֶקָשתַפָשִמ יִׁשְפַנ הָליִצַה יהוה
 :הָיִסְר 'ןושל ל 'ףיסידהַמּו ףָל "ןתי-המי
 :םיִמְתְר יִלַחְג םע םיִנּנְׁש רָב ִצַח
 'ִךָשָמ יִּתְרְגְִּכ ילד הָיֲֹ

 :רָדק ילָהֶמסע יּתְנכְׁשי
 :םִוְלָש אנוש םַע יִשְפַנ ּהָל"הְנְכְׁש תּברפ
 :הָמְֲלַמל ' הָמָה רָּבַדַא "יִכְו םולשהיִנָאל

 תולעפל ריִׁשי 1
 :יִרַזְע אָבָי ןיִאָמ םיָרָהֲהלֲא יניע אָשֶא
 :ץֶרֶאְו םִיַמָׁש השע הָוהְי םעַמ יִרְוֲעי
 :ףרמש םּוני"'לֶא יהלגר טומל ןּתהלַא

 :לֶאְרְשַו רמוש ןשיו אָלְו םּוני"אל הָגַהי
 :ךניִמְי ךיײלע יְּלַצ הָוהְי" יְִּרְמְש הָוהְי
 :הָלְיְלּב תרְיְו .הָכְכיִאְל שָמָשַה םָמֹיֿ
 :ּךָשְפַנתֶא רמשי עֶר"לָּכִמ תְרָמׁשִי הוה
 :םֶלועדדַעְו הָּתַעַמ ְּךָאּובּ ָךְתאֵצירָמְׁשִי הזה

 דֹוָרְל תֹולעֶּמַה ריִשי ל

 ה יש ניל יָה תודמָי\
 :וָּדִחַי יהָל-הְרְבחׁשי ריִעָּכ הָיּונְּבַה ל

 הָי"ימְבׁש  םיִטְבש לע ששי
 :הָוהְ םֵׁשְל תודוהְל לֵאָרְׂשִיְל תּודֲע
 :ידְוְד תיִבָל תֹואָסַּכ טפָשַמְל תואְסְכ ּובָשָיּוהָמָש יֵּכי5
 :'ףיבהא ייל םֶלשּורי םולש ולאש'
 :ךיַתונְמְרַאְּ הולש ךליַחְ םולָש-יהייז

Hie jj? 1015 qo, 6ר ןושְלִמ | * 635 | 3° 6 ' Ps 120, 2 * dl; al dl 
 Hie ףסגי | A= ןושל | 5 *1? תַשק יִכַשמ || ל צמ exc ?, vel / Var pro ךשמ יתרנ |

>1MS Hie 3 | * pl MSS2, יכו M55יאנוש | 7%ןכ $ Hie6 84155 6  
 הָּמַהְו | Ps 121, 1 3 ירזע | 3 * קו 5 ךיִלנְר | ל pl MSS 6 Hie $ לֶאְו |
 5 * 6 Hie ךְרֶמְשָי | = 1? ךְלַצְו ץe ל לצי 8 | 6 קrps חרקו | 8 ₪ 4 |
 Ps 122, 1>2MSS 6* 116 6 | 23 יִלְגַ | ל 1? 6 6*' ישב | 3 6
 Hie % מ peroxi 00%6 = הֶרְבָמַש vel קל הָרְבָחָש | 4 טק , 1?" תדע) |

 | ל הָולַׁשְ | ל 5 יִלָהא =  61 | 6 56 kai evenvia(v) 10%צל 1 4 5
7a et 79 frt trsp. 



 1010 םילהת 125,5—122,8

 :ְּּב םָלָׁש אָג-הְרְּבדא יִעְרְו יחא ןעֶמְל*
 כ בוט הָשקְבַא ּוניָהלֲא הָוהְותיִּב ןעמל

 תולעה ריִשי 3
 :םִיָמָשּב יֿבְׁשְיַה יִיֵעתֶא יִתאָשָב ְּיֶלַא
 סינא ולא  םיֹוְבע ייִעְכ הגה
 ּהָתְרּבִג ָךיײלֶא הָחְפש יגיע
 :ּונְּגָחִיְש דע ּוניִהלָא הָוהְדלַא ּוניניע ןֶּכ
 :זּוב ּונָעַבָש בּרדיִּכ ּונּגָח הָנהְי ּונֵנָחפ

 :'םיִגויִאְגְל זּוּבַה 'םיִּננאשה גַעלַהי ּונָשְפַנ ּהָל"הָעְבְׂש תּברּי
 דֹוְנְל תולעמה רישי 4

 :לֵאָרְׂשִי אֹנ-רמאי ונל הָיָהְׁש הָוהְי ילול
 :םֶָא א ּונילע םּוקּב ול היה הָוהְי אלל
 ּונְּב םפא תֹוְרֲחּב ּונועְלּב םיּיַח יִזֲאצ
 :ּונשפנד לע רַבַע הָלְחנ ונופטש םִיַּמַה יזא+
 :םיִנודיִּזה םִיָמַה ונשפנה ילַע רֶבָע יזַא

 :םֶהיִשְל ףֶרָט ּונְְתְג אלש הי ורב
 םיִשקוי חַּפִמ ּהָטְלְמַנ רוּפְצְּכ ּונָשְפַנ
 :ּונמְלמְ ּונָחְנַאְו רב חפה'
 :ץֶרֶאְו םיִמש השע הָוהְי םֵׁשְּב ּונְרְזע

 .תולעמה רישי 5

 טומידאל ןָצירַהע הָוהיּב םיִחְטְּבַה
 ּהָל ביֵבְס םיִרָה םֶלָשּורְוי :יבשי םֶלועְל
 :םלועדדעו הָּתַעַמ ּמעָל ביִבְס הוה
 םיקיִּדִצַה לֶרוּג לע 'עַשְרֶה טְבׁש 'חּונָי אָל יב
 :םֶהיִדִי הָתָלְעעְב | \ "םיקיִדצה וָחְלָשְידאל ןעמל
 :ילֵאָרְׂשִי] :םֶתֹובלְב .םירשיל םיבוטל הֶוהְי הָביִטיַהי
 -לע םולַש" ןֶוָאָה י ילַעְּפתֶא הוה םכילוי .םתולקלקע םיִטַּמַהְופ

z 

8 frt dl cfg | Ps 123, 2 °° dl? velvb exc | 3 dl? || 4 °° 6 76 6 

 |  6 Vrsא םיִנויִאנְל 0 םיִנוי יִאְגְל; 1 א * |  evOnvodaww; frt dl (Var)דס
Ps 124, r >3MSS 6% Hie | vs 4 ft dl (=5) | 6 trsp , | 7 7" fit dl, vel 

vb exc || Ps 125, r ™° nonn MSS S$ 3; trsp frt ! post טומי etl WB; al 
  in 2 | 2 62 Hie fit recte 6 r conjg | 3° dl? |°1כ  et :nb1p7, etןויצ

prb 6 6 I) | > 3MSS )6(505( pn | 5 6 41 | 5 = ₪ 1 
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 תולעמה רישי 6

 :םיִמְלְחּכ ּוניִיָה .ןויצ תֶבישתֶא הָוהְי בּושְּב
 הָּנֹר ּונָנֹוׁשְלּו ּוניִּפ קוחָש אָלְמִי זָא

 :הָלֲא-םע תושעל הֹוהְי ליִּדְנַה םִיֹוּגב ּורְמאִי זָא

 :םיִחַמָׂש ּוניִיָה ּונָמִע תֹוׂשֲעַל הָוהְי ליְָּגַה
 :בֶנֶגַּב םיִקיִפֲאַּכ 'ּונַתוְבָשדתֶא הָוהְי *הָבּוש+
 :ּורְצְקִי הָּגְרְּב הָעָמדְּב םיִעָרְזַה
 ערְה"ּדְׁשִמ אשנ ּהָכְבּווךְלי דולה

 :ויִתַמְלִא אָשנ הָּנְרְּב אָבְיאְּב
 יהְמְלשל תולעמה רישי 127

 "3 וינוב' ּולָמַע אָוש תיב הֿכְבדאל ו והיא
 :רמוש דָקְׁשֹואְנַׁש ריֵע-רָמְׁשִיהאָל הָוהְייִא

 תֶבָש-יִרַחֶאְמ .םּק יִמיִּבְשַמ וםָכְל אש
 :אָנְׁש ורידי ןַתִי ןֶּב םיִבְצַעָה םֶחָל יֵלָכֲא

 :ןָמְבַה יִרְפ רֶכָש םִיָּב הָוהְי תָלֲחַנ הָּבַה
 :םיִרּועָּנַה יִנָּב ןַּכ רֹוּבּג"דִיּב םיִצָחְכ+
 םֶהָמ ותּפָשאתֶא אֵל רֶׁשֲא ירָבָּנַה יֵרׁשֲא
 :רַעָשַּב םיִבְיוְאתֶא וְרְּבַדייּכ 'ושבידאל
 תולעמה ריִשי 8

 :ויִכְרְְּב ךָלהה | הָוהְי אָרְְּכ יִרָשַא
 :ָּךְל בּוטְו ךיִרְשִא לכאת יִכ ךיִּפַּב עי
 ךתיב יִתְּכְרִיְּב ּהּיִרְפ ןַפְנָּכיִּדִתְשֶא

 ְדנֲחָלְׁשְל ביִּבָס  םיִתיַז יִלְתְשַּכ ךיִנָּב
 :הָוהְי אָרְ .רָבָנ ךרבְו ןבדיכ הגה
 :ףייח ימי לכ םֶלָשּוְרִי בּוִטְּב הֶאְרּו ןויִפמ הָנהְי ךַכְרָבי
 :לֶאְרָשְילַע םּולָש ְךינְבְל םִיִנְב"הֲאְרו

 תולעמה ריִׁשי 9
 :לֵאָרְׂשִי אֹנ-רַמאְי יֵרּועְגִמ יִנּורְרַצ תֵּבַר
 יל ולָכידאל םג יָרּועְּנִמ יִנּוָרְרצ תֵּבַר*

Ps 126, 1 | prb na | 2 8 41 | 3 + 41 | 4 *1 ? בָש | 0 K ּונָתובש Q 
  | 2 6 Hieםיִנוב  gMSSּונַתיִבְׁש | 6= קזמ ] ךשמ | קפ 127, ד *>6 | ל-ל

  c 6 velw'Q] | © ₪ crrp; prpsוְיִדיִל | 363רַכׂש | 5 * >6%55 || * ₪1 שבי
 .§  cf 6( | Ps 128, 2 <6 | 4>6 116וברי



 1012 םילהת 132,4—129,3

 :םָתוֵנעַמְל ּוכיֲִאָה םיִשְרְח ּוׁשְרָח יִּבַג" לע
 . :םיִעְׁשְר תובע /ץעק קיִהִצ הָוהְיְי
 :ןויצ יִאְנֶש לכ  רוְחֶא ּוגְסִיְו ושב -

 :'שבָי יּףְלַׁש תַמְדְקֶש" ית ריִצָחּכ יְהִי
 :רמַעָמ ונְצַחְו רַצוק וכ אָלִמ אָלָש
 םָכיֵלֲא הָוהְיתֶכְרְּב םיבְעָהּורְמָא אָלְוי

 :הָוהְי םֶשָּב םֶכְתַא ּונְכְִּב
 תולעמה רישי 0

 ילוקַב העַמְׁש יָנֹוַא* :הָוהְי ךיִתאְרִק םיִקמעַמַמ
 :יִנּונְחַּת לוקְל תוְבָשק יִנְזֶא הָנייְהְּ

 מע : ֹיָנדֲא יהָירְמְׁשִּת תוגוע" םָא
 :אַרְּוִת ןעֿמְל הָחיִלְסַה מעי
 "ףָרְבְדְלְו יִשָפַנ *הֶתְּוק הָוהְי יתיוק5

 :לרקְּבל םיִרָמָש" רקּבל םיִרְמׁשִמ יינדאל ישפנ6 :יִּתלֲחוה
 :תּודַפ וָמַע הָּבְרַהְו דָסֲחַה הָוהְידםַעדיִּ הוה לֶאְרְשי ילַחיז
 :ויתונוע למ לֵאְרְׂשִתַא הָּרִפִי אּוהְו *
 דול תולעמה רישי 1

 יניע ּומְרדאָלְו יב ּהָבְגְ-אְלו הוה
 :יִּנָמִמ תוָאְלְפְנְב תולדְָּביּתְכַלַהאַלְ
 יִלָע לֵמָּנַּכי מא לע לָמְנּ יִשְפַנ "יִּתְמַמודְוּו יִתיּוש אָלםֲא*
 :"יִשָפַנ] :ם םלועדדעו הֶתַעַמ הָוהְידלֶא לֶאְרְשי לֲחיפ

 תולעמה רישי 2
 :ּוְתונָעלָּכ תֶא  דֶוְדָל הָוהְירוכְ
 :בקעי ריבאל רֹנָנ הוהיל עָּבָשנ רַשָא
 :וָעּוצי ׂשֶרֲע-לע הָלעַא-םַא יִתיֵּב לֵהֲאְּב אבָא-םָאצ

 :הָמּונְת יפעְפעַל יגיע תָנש תאי
ESA), 3 = --םֶתּונעמְל ס םֶתיִנ || 4 6 abxéva(s) (pro gxoivousg?) | 

6 * nonn MSS nisl | ל-ל prbl שת םִדָקְׁש; גו ףלָח תַמְדְקַש | < כצט ₪ | 
Ps ,זבס 2 dl | 3 * <115, 5 ₪ || ל pl MSS הוהי | 4 ess 20 אָרוּת) =( 
Nתוֹר, Hie kira, 1 Ed ארית;1 4 || 5 *1? יִתיוק | * 1 קט 6 6 ּףְרְבְדִל ; פק + 
6 6E'$ | 6 = mlt MSS הוהיל | ל-ל prb dl || 7 prps bn 6) 6A | Ps 13r, 
I >6MSS Hie || 2 * nonn MSS 6 nnn}; frt unum vb dl | ל-ל al?|| 5-ל 5 

 תַנָש.  MSS:ו | 4 mֹותָוְנע  || Ps 132, 1 6יֵלֲע לֹמְנַּת דע
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 :בקעי ריִבַאל תֹוֹנְכִׁשִמ הָוהְיל םֹוקָמ אֵצְמָא-רַעפ
 :רעֶו"יֵדׂשְב ָהּונאָצִמ הָתָרַפֲאָב הּנעַמְׁש הגה

 :ויְִגַ םֶהל היֲחְתְׁשנ ויָתּונּכְׁשִמַל הָאֹובָני

 וע ןוראו מא ּךֿתְִּנמל הָוהְי הָמיק
 :'וננרְי ְךיָריִסֲחַו יקָדְצוׁשְּבְלִי ךיִנַהְכפ
 יישכ יִנּפ בֵׁשָת לַא נבע 2 רּובֲעַּב 9

 ָלאפכְל תיִׁשֲא נב יִרָּפַמ

 םדֶמְלַא וז יִתְלַעְו יִתיְִּבְּינְב ּורְמָשְוַאיי
 ְָכיאַּפַכִל ּובְׁשִי דעיידע םֶהיֵנְּב"םִג

 :ול בֵׁשֹומְל הַא ןויצְּב הָיהְי רָחְבִּכי
 :ָהיִתְּוא יִּכ בשא הפ רעדידע יָתְחּונְמיתאָזיי
 :םֶחָל עיִּגְׂשַא ָהיִנויְבָא :ּךְרְבִא ּךֵרָּב ּהָדיצ<
 נגרי ןגר ָהיֶדיִסֲחו עשו ׁשיִּכלַא ָהיֶנֲהְכְוי"
 :יָחיִׁשְמִל רג יִּתְכְרָע | ךֶנְָל ןֶרְק,חיִמְצַאיםָשי
 :ורָזַנ ץיִצָי ויָכְעְו תֶׁשְּב שיִּבְלא ויָבֲֹאיי

 דול תולעמה רישי 3
 :דַחְידםְּג םיִחַא תָבַׁש םיִעָּנִהַמּו בוט-הַמ הָּנִה
 ןקְּנַהלע דבי ׁשאֹרָהלַעובּוּטַה ןַמשּכ*

 :ויָתֹוּדִמ יִפ-לע דליֵׁש ןְרֲהֲאןְקְז
 ןײצ וררהדלע  לַריִש ןֹומְרָח-לֶמְ
 :םָלּועה"ָרֲע 'םייח הָבָרְּבַה"תֶאי הָוהְי הוַצוםָׁש יִ

 תיִלָעָמַה ריִשי 134 :

 הָוהְי יִרְבַעְְּכ  הָוהְיְתֶא ּוכְרָּבוהְּגִה
 :'תוָליִַּב .הָוהְיתיִבְּב םיִדָמְעָה
 :הָוהְי"תֶא ּוכְרְבּו ׁשֶדָק םֶכְדְאְשי
 :ץֶרָאְו םימש הָשע ןויִצְמ הָוהְי ְּךֶכְרֶבי

  prb praemהֶדָשַּב | 2C 8מ 6,41 ְךָחּונְל | ף * 20 641 הָעושת | ל  MSSקו 6
 ןנַב cf 16; 2Ch 6,41 בוטב ּותֲמָׂשִי | זס 2Cמ 6,42 + םיִהְלֲא הוהי || זז קזמ vמ

exc | 12 6 ‘DTY] | 15 prps ןויצ | 18 6 Hie 8 qj || Ps 133, 1 >2MS5 

6055 Hie 6 | 2 1 frt TOW | 3 = unum vb frt dl | Ps 134, 1%%56)6*%+( 

 . cf 1352 | * 6 Hie 6 2 conjg; frt vb excבַּחַצרו nֹּוניֵהֹלֲא תיִּב ת
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 ו הָי ּולְלַהי 5
 :הָוהְי יֵדְבַע ּולְלָה הָוהְי םשדתֶא ּולְלַה
 :ּוניִהלֶא תִיִּב תורָצַחְּב הָוהְי תיִבְּב םיִדָמעָש

 :םיִעָנ יִּכ משל ּורָמז הָוהְי בוטדיּכ הילְלַה

 ולס לַאָרְׂשי הָי ל רֶחְּב בקע
 :םיִהלֲאלְּכִמ ּוניֿנדַאֹו = הָוהְי לָּדְניִּכ ייּתְעְַי יא יי
 :תֹוִמֹהְּתלְכְו םייַּב ץֶרֲאָבּו םִיִמָשּב הָשָע הוהְי ץפְח"רַׁשַא לַכ5
 ַחּורדאַצוְמ הָשָע רַטַמְל םיִקְרְּב ץֶרָאה הָצְקִמ םיִאׂשְנ הלעמז

 :ויתורְצּואִמ | :הָמַהְּבִדדַע םֶדְמַמ םִיָרְצִמ יֵרוכְּב הָּכַהְש
 :ויָדְבע-לֶבְבּו הֹעְרפְּב םִָרְצִמ יִכְכּותְּב םיִתָפֹמְו תֶתּואו חלש
 :םיָמּוצע םיִכָלְמ גרֶהְו םיָּבַר םיֹג הָּכהַשי
 ןׁשְּבַה ְךֶכָמ גועַלְּו יֹֹמָאָה ּךְלַמֹוָחיסְליי

 :ןעֶנְּכ תֹוָכְלְמַמ לבְלּו
 :ומע לֵאָרְׂשִִל הָלֲחֹכ הָלֲחְנ םָצְרא ןָתְנְוי
 :רְוירְדְל רכז היהְי םֶגֹועְל ךְמַש הָוהְי יי
 :םֶחְנְתַי ויִדְבַעְלַעְו וע הָוהְי ןיֶרְירְּכיי
 :םָרֶא יֵדְי הָשָעִמ בָהְזְו ףסְּכ םיוגה יבצע"
 :ּוְָרו אָלְו םֶהָל םיגיע ּורְּבדי אָלְו םֶהָלהַּפי"
 :ָהיִפְּב חּורׁשְייִא ףא ּוניָזֲאַי אָלְו םֶהָל םֶינְזְאי
 :םָהְּב תָמּב"רֶׁשֲא לָּכ םֶהיֵׁשְע יְהִי םֶהּמְּבי*
 :הָוהְי-תֶא ּוכרְּב ןוהא תב הָנהזתֶא ָכְרְּב לֵאָרְׂשִי תי
 :הָוהְי"תֶא ּוכְרָּב הוהְי יִאְרִי הָיהְי-תֶא ָכְְּב יולה תִיָבי
 םֶלָשּורְי ןכש | ןֹויִצִמו הְוהְי ורבי

 :ּהיּולְלַה
 :וּדְסַח םלועל יִּכ בֹוטיֵּכ הָוהיִל וךוהי 6

 :ּוְּסַח םלועל יִּ .םיִהְלֶאְה יהלאל ודה
 :ודסח םֶלּעָל יִּכ םיִנֹדֲאָה ינראל ּודוה ג

 :וּדְסַח םלועל יִּ וחבל :תולדג תֹואְלַפַני השפל+

 :ודסח םָלּועְל יִכ .הֶנּובְתְּב םיִמָשַה העלי
Ps 135, 5 = ft crrp | 6 nonn MSS ;לכְבַו Seb |לכ || 7 Jer 10,13; 51,16 

  | 17 IMSישעמ  | g 1 ? ‘gina (c jod compag) || 15 4MSS 6 116אָצּויַו

c 115,6 pp! || כז 6 ante 136,1 | Ps 136, 4 °° prb unum vb dl. 
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 :וְִּסַח םֶלועְל יִּכ םִיָּמַה"לַע ץֶרָאָה עֶקרְל*
 :ודְסַח םֶלֹועְל יִּכ םיִלֹדְג םיִרֹוא הָשַעְלז

 :וְּסַח םֶלֹועְל יִּכ .םויּב תֶלְׁשְמָמְל שָמָשַהתֶא*
 :ודְסַח םֶלועָל יִּכ הָלְיְּב 'תלָשָמְמְל יםיִבְכוכְו ֵַריַה-תֶא
 :ְּסַח םָלּועְל יִּכ .םֶהיִרוְכְבִּב םִירְצִמ הְּכַמְל
 :וְּסַח םֶלִעְל יִּכ .םֶבּוְמ לֵאָרְׂשִי אצדיויי
 :וְּסַח םֶגּועְל יִּכ .הָיּוטְנ ערְזְבּו הָקֲָח דָיְביי
 :ְּדְסַח םגּועְל יִּכ םיִרָזְנל ףּוס"םִי רגלי
 :ודְסַח םֶלּועְל יִּכ וכֹותְּב לֵאָרְשִי ריֵבֲעָהְויי
 :ודְסַח םועְל יִּכ יףּוָס"םִיְבי ֹוָליֵחְו הָעְרּפ רע
 :וְּדְסַח םֶכּועְל יִּכ רָבְדמַּב ומַע ךיֶלומְלי
 :ְְּסַת םֶכּועְל יִּכ םיִלֹדָג םיִכְלְמ הֵּכמָכיז
 :ְְּסַת םֶכּועל יִּכ םיָריּדֲא םיָכָלְמ גרה י*
 :ודְסַח םֶלֹועְל יִּכ יָרֹמָאָה ְּךֶלָמ ןוחיסֶליפ
 :וְּסח םֶכּועל יִּכ ןַשְּבַה ּךֶלָמ גועְלְוי
 :יִּרְסח םָלּועְל יִּכ הָקִחנְל םָצְִא ןֵתָנְו*י
 :ִּדְסַח םֶלְעְל יִּכ ודע לֵאָרְׂשִיְל הָלַחְנ
 :יִדְסַח םֶכּועְל יִּכ ּונָכ רבו ּונְלְפָשְּבְשי
 :וִּדְסַח םֶכּועְל יִּכ .ּוניִרָצִמ ּונָקְרְפנ=י
 :ּבְסַח םָעְל יִּכ רָשְּבלְכל םֶחָל ןתנ=

 :ִּדְסַח םֶלֹוֲעְל יִּכ םִיָמְׁשַה לֵאָל ודה
 :ןויִצדתֶא ּונְרְכְזִּב ּוניִכָּבִּג ּונבַשָי םֵׁש לַבּבותוההנ לעיי 7

 :ּוניִתורֶנַּכ וניִלִת ּהָכֹותְּב םיִבְרע-לַע*
 הָחְמָש 'ּוניִלְלותְו ריִשדיִרְבִּד וניבוש יּונּוָלֲאַׁשוםָׁש יי

 :ןויצ ריִשָמ ּונָל ּוריש

 :רָכנ תַמְרַא לע הָוהְיְדריִש-תֶא ריִשְג ְךיֵאי
 :יִניִמְי חּכְׁשִת | םֶנׁשּוְי ךְחְּכָשָאםִאי
 יֵכְרְְָא אָל"םֲא ייִּכֲחלויֵנֹושְל קּברת*

 :יִתָחָמַׂש ׁשאָר לע םֶלְשּוְרְידתֶא הָלְעא אָלדמֲא
prps D3 | ax fit1ליַחְו || 17  fr dl | * Vrs np? | 15 © frt dl, vel9 *  

hemistich exc cf 135,11 || Ps 37, 1 6 + דוְדְל | 8 9% | 0 prps וגיִלְלוש 

vel ונילְלוה | 5 6 Hie nA; prps שַחְכִּת 
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 םֶלָשְִּי םּוָי תַא וא יִנְבְלהְוהְו רָכָז
 :ּהָּב דוסִיַה דַע ּורָעיּורָע םיִרְמֲאָה
 'דל-םלשיש יֵרְׁשַאי "הָדּודשַה לָבָּבתַּבי

 "ל תלַמְנְׁש ךלומנ-תֶא
 :עַלָסַהְלֶא ְּךִלְלע-תֶא ץֿפנְו וַחאיִׁשֹויָרְׁשַאפ

 וידוָדְלי 8
 ָךַרַמֹוַא םיָהֹלֲא דָגָג יבללְכְב דוא
 יִדַּתְמַא-לַעְוי ךסח"לע ְךמְׁש-תֶא הָדֹואְו ָשדק לְכיֵהלַא הֶוחְּתְשֶאי

 ִבָתְרְמִא ּךֶמׁש-לכ-לעי ָתְלנַיּכ|
 הָוהְי :ז יִשָפַנְב יִנָּבַהְרִת .יִנְנעִתַו יִתאָרְק םוְּב ָ \ וור ר רי - י ו
 יכרְדְב ּוריִשְיְו :ְיִפירְמֲא ּועָמָש יכ ץֶרָאְדיִכְלמִלּכ הָוהְי וויי
 קתרַמִמ ּהבְנו הָאְרי לַפְׁשְו הָוהְי םֶר"יכ :הָוהי דוָבּכ לחג כ

 :'עָדָיַי <
 ינעיִׁשֹותְו יי חלשת יִבְיִא יףָא לע" יִנָיִחְּת הָרְצ בֶרְקּבי דלאדםַא

 :ףניִמְי
 :ףָרָת-לא ְּךיָדְי ישעמ םָלעָל ךסח הָוהְי יָדעֿב רָמְנִי הָוהְי
 רומזמ דִוְדְל םֶצְנְמלי 9

 :עָדִתַו יִנָּתְרקִח הָוהְי
 :קוחְמ ייִעְרְל הָתְנְב .יִמּוקְו יִּתְבַש ְתְעַדְי יהָּתַא*
 :הָתְנכְסַה יכְרדִָכְו ָתיֶרֵז יעברו יִחְרֶאי
 :הְָּכ תְעְְי הָוהְי ןה יִנושְלַּב הָלִמ ןיִא יִּכ
 :הָכְפַּכ יִלָע תֶשָּתַו .יִנָפְרִצ םֶדָקו רח
 :ּהָל לכּואדאל הָבְנָשַג יֵנמִמ 'תעד יהיִאְלפַ
 :חָרְבֲא ךָיְגְפִמ הָנָאְו ךחורמ ךלא הָנָאי

7 + 41 || 8 * 236 Ayr || ל trsp ante 3 et 61 ;? | 5 138,1*<" 
Sexta || ל ins 6 nonn MSS et Vrs הוהי || 2 °° ₪ dl | °° crrp; 6 Hie 

  crrp; 6םש קז מש; קזקפ ְּךימָׁש, ג1 41 ךֶמָש צe! ךֶתְרְמָא | 3 קזט 355

roAuwpHdeic ue; ג Hie 0/0/02 (a (בחר , S multiplicast: (a (הבר | 4 frt 

 4 | 6 + 1? | ל כז עדיי ?;1? ערָי cf Hi 34,24, aly) | 7 ** nonn MSS לע ג ףַא,

_2MSS om AX; trsp ? JN ante np et dl ּךלֶא םָא | * noon 5 ךיִדָי | 
4 8 pl MSS 3 ;הָשַעַמ 4MSS 3 praem i | Ps 139, 2 * 04 61 | ל 2 

MSS יעדל | 5 = GAE Hie 3 6 4 conig; 1 4 || 6 * א הָיָאְלְּפ 0 הָאיִלְפ | 
PJ prb NTT; 63 .ף 66 טסט 
| 
| 
6 
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 :ָךְגה לוָאְׁש הָעיִעִאְו הָתֶא םָש םיִמָש קסאם
 :םָי תיִרְחֶאְּב הָנְּכָשָא רחָשיִפְנַכ אָשֶאי
 :ףנימְי ינזחאתו יִנחְנִת רי םשדסני"
 :ינדעב 'רּוָא הָלילְו ."ינָפּושְו ּךָשָח-ְא רַמאָוי
 ;'הָרואָּכ הֹכיִׁשֲחַּכי ריִאְו םויַּכ הָלְיַלְו ךמִמ ךיֵׁשְחיהאְל ךֶשח"םניי

 :ימא ןַטְבָּב יִנָּבְסִּת יִתיִלַכ תיִנָק הֶּתַאְדיִּבי
 ידישעמ םיִאָלְפָנ 'יתילפנ תֹואְרּונ יִּ לע דוא" י+

 :'דֶאָמ תעריי שפנו
 תִֹיִּתִחִתְּב יִּתְמְקְר רֶתָּפב יִתיִׂשֲעירֶׁשֲא | ָךָממ יֵמָצְע דָחְבניאְלי
 :'עֶרֶא] = ּובְתָפו םֶלָּכ ףרפסדלעו ףיגיִע ּוֵארייימְלע*

 :'םֶהְּב דָחֶא 'אָלְו ּורָצָי 'םיִמְ
 :םֶהיִשאָר ּומָצָע המ לֶא ףיִעְר ּורְקְדהַמ ילו

 ְּמִע יִרועְו יתְציקַה ןָּבְי לוָחְמ םֶרְפְסֶאי
 :"יִּגָמ ורּוס םיִמָד ייִשְנַאְו עָשְריהלָא לָטְקְתְִדאִיִ
 :'ִךיִרָע אָוָשַל 'אּושְב הָמְזְמל 'ּורְמָי רשאי

 :טֶטוקְתֶא 'ִיִמְמּוקְתְבּו אָנֶשֶמויהְוהְי ףיֵאְנְׂשִמ-אולַה=י
 :יִל ּויַה םיִבְיְאְל םיִתאַנְׂש הָאְנָש תָלְכַּת==
 :יִפעְרש עֶדו יִנֵגְחִּב בבל עֶדְו לא ינְרְקְח*
 :'םלוע ְּךָרָדּב יִנֲחִנּו יִּב 'בֲצֹעְדְךְרְּדיסָא הָאְרּוי
 :דודל רומְזִמ חצנמַלי 0

 :יִנֵרְצְנּת םיִסָמֲח ׁשיִאַמ עֶר םֶדֶאְמ הָוהְי ינצח

 :תֹומֲחְלִמ ּורֹוגְי םּוי"לְּ בֶלְּב תועְר ּובָשָח רַשַאי

 :הָלס .ומיִתְפש תחת בּושכע תֶמֲח ׁשֶחנ"ומּכ ושל נשי
 יִנָרְנִּת םיִסָמֲח שיִאמ | עָׁשְר ייפ הָוהְי ינָרְמָׁ
 יל חַפםיִאְנְּונְמְמ< :יָמְעְּפ תוחְדל ּובָשָח רָשא

 g 68 - ו ro fit  יִנָחְקִת || זז * קזל ! יִנָּכּושְי | * קצקs רֹּגְסִי || 12 ** קזפ
 dl | 14 * 5 6 Hie (3 / ָתיִלָפְנ | == 1? זָאַמ ּתְעַדִי | 15 * קזק5 רֶׁשֲאַּכ |

QO 241855 le6 ּבְתְכִ | <   ? DQ et conig16 * . : מודל | *  | al? 
 Vrs א || " 5 םה ָךרַמ | 19 י 3 65 Hie <[|| 5 prb ]1 6 5 גרס vel ּורְסָי

 ( 3 | < pl MSS יִּנָמָמ | 20 * (009* pl MSS ףורמאי ; קזפ 1 6 = ורמי |
crrp; nonn MSS6 אושנ | < MSSואַשנ;  frt recte; prps2155 אושְנ  

 ךידע הידע + 2 ףי ידע; prps מ || 21 * prb dl | ° 1 6 4MSS קֶתְמְבּג 5
éavouia, Hie dolus, 5 mendaciun,בצע; 6  nonn MSSקת 24 5 |"  

 .+  | Ps 140, 3 prps 37) | 5 trspהָבְקִע | 3 רוׁשיִמ ? |
Biblia. 65 



 1018 םילהת 141,10—140,7

 :הָלָס יִלּותָש םיִׁשָקְמ לָגעמ"דִיְל 'תשְר ּושְרַּפ יםיִלָבֲחַו
 :יִנּונֲחַּת לוק הָוהְי הָניִזִאה הָּתֶא יִלֶא הָוהיִל יִּתְרַמֶאז
 :קֶשְנ םּוְּב ישאר הָתֹונִס יִתָעּושְי זע יָנֹרֲא הָוהְ
 קֿפִּת-לַא "וָמָמְז עַשְר יייואמ הָוהְי ןֵּתִּתלַאפ
 :ּומוָסְכְי ומיִתְפָש למע יֵּבַסִמ ישאר וס : : יהלס "גמור

 :ומוקי-לב 'תורמַהְמְּב 'םלפי שאב םיִלָחְג םהילֲע טימי 3
 :יתֹפֲחְדמְל ונדּוצִי עֶר יסֲמֲח-שיִא ץֶרֶאְּב וביל ןושל שיאי

 :'םיִניִבָא טֿפְׁשמ יִבָע ןיִּת הָוהְי הָשַעְְיִּכ יִּתָעְדָייי
 :ךיְנָּפתֶא םיִרָשְו ּובָשִי ףֶמְשל ּודוי םיקידצ ְךָאיי

 דִוְּדְל רומְזִמי 1

 ְָכ"יִאְרָקְּב 'ילוק הנאה יל 'הָשּוַח ףיִתאָרְק הָוהְי
 :בְרָעדתַחְגִמ יֿפּכ תַאְׂשִמ ְיְנָפְל תָרֹטְק יִתְלַפְּת ןוָּבִּתְי
 :יִתַפְש לד"לע * הָרֶצְנ יִפְל יהָרַמְׁש הָוהְי הֶתיש
 עשרבו תוללע ללועְתהל עלו רב ובלט" לא

 :םָהימעְנמְּב םחְָ-לבו ןְָאדולעפ םישיא"'תֶא
 ישאר "ינְילַא 'שאר ןְמְׁש ינֲחיִכּויְו "דסי קי יֵנֲמְלהִי
 :'םָהיִתֹעְרְּב יִּתְלִפִתּו דועדיּכ
 :ומענ יּכ ירא ּועָמָשְו םֵהיְֵפְׂש עֶלס"יֵדיִב ּוטְמְׁשִנ
 :לואׁש יל "ּוניִמְִע ּורְזְפנ ץֶרֲאָּב 'עקבו "חלפ "מכ
 שנ רעֶת"לא יִתיִסָח הָבְּב יגיע ינדא הָוהְיּיִלַא כ
 :ןוֶא ילעּפ 'תושְקְמּו יל ּושקְי 'חפ ידיִמ יִנֹרְמְׁשי
 :רובעֶא-דע יָא 'דחי םיִעָשְר יויָרֹמְכַמְב פי

frt recte; trsp , || 7 dlc 5 || g 5 Var®םיִלְבְנּ | ל 6+ יֵלְגַרְל  prps6 *  

pe 6 | 665 ממ[; 1? וממְז רשא  * || ériOupiag povד  ND, 6 ard 

ft]דס *  | + cf 276; prb rspשטס; 1? ומיִרָי לַא | % >6% 5% 1 ? יל  
 םֶשאר | * ;prb crrp 6 100 אטאגוטןגטדס6 avrtdv, Hie convtvarun eorun || " א

 ומּוסְכִי ס ֹומיַּפַכי; קזקs 1מָלָכִי , גו ומְסוכ יהי | זז * א ּוטיִמָי 0 Vrs וטומי |
Hie ‘DD; trsp , || " 51 6 116 שא יֵלֲחַג | < 6 prbc11,6 || ל-ל  cfמ:  prb 

prpsל  | Hie Sohn; frta 6 2 trsp60ח6טסג(עט6 || 12 *1 6 6  cf &AAog:תורוהמב  

 תַחָּפ ֹומְל | 13 *16 Q ₪ קו 155 יתעדי | ל prb vb exc | Ps 141, 1 *6 הָביִשְקַה |

prpsהֶרָמְש | ל 1 ₪ הָרְצְנ | 4 * 6 66 \6ץסו6 | "  lf5 6 יַנּונֲחַּת לוק | 3  

crrp |איני | =  mI: MSSַתאָנָש || * 2155 םהימיענמב || 5 *>5 | * 63 עַשְר | <  
gM Td 63 עקבי |  vs 6 crrp || 7 * crrp || ° 68 mn? | > 6 pp 

atridv || 8 pc MSS םיִהלֲא |g * prps DID, cf 5 jactatorum || "16 6 ממו | 

 . | * 6 kard uévag eiul; 2 Hie $ c a conjyםֶהיִרַמְכַמְּב  * sic 6 Hie; 8זס



142,1—143,10 PSALMI 1019 

 :הְָּתְת הָרֲעּמב ֹותֹויָהְּב דָוְדְל ליִּכְשִמי 2
 :ןְגַחְתֶא הָוהְילֶא ילוק | קָעָזָא הָוהְְדלֶא יֵלָק
 :דיִגַא ויָנָפְל יִתָרָצ יחי ויְְפְל ְךפְׁשִאּ
 יתּביִתְנ ָתְעְְי הָּתַאְו יַחּור יִלָע ףמעֶתַהְּב

 :יל חַּפ ּוָנְמט ךְלהא ּוזדחראְּב
 ריִּכמ יִלְריִאְו  הָאְרּויןיִמְנ טיבה

 :יִשְפַנָל שרוד ןיִא יִּנָפַמ סוְנְמ דְבָא
 יִסֶחַמ הָּתַא "יִתְרַמְא הוי ְּיֶלֲא יִּתְקַעי

 :'םיִיַחַה ץֶרָאְּב יקְלִח
 דֶאִמ יִתֹוָלַדיּכ יִתָּנְרדלֶאו הָביִשְקַהז

 :יִּנָמִמ ּוָצְמְא יִּכ יִפְדְרִמ ינְליִצַה
 ףַמׁש-תֶא תוָדּוהְל ישפַנורֶנְסַמִמ הָאיצוה*

 יִלָע לָמְִת יּכ .םיקיצ ּורָתְכִ יב
 :ךֶתְקְדּב דֶודְל רומזְמי 3

 יִנֵנע ָךתְנִמֶאְּב ינּונחת-לֶא הָניִנַאַה יְפַת עַמָשו הוה
 :יַחדלָכ ְּךיִנפְל קדצודאל יִּכ ְךְּדְבע-תֶא טָּפְׁשִמב אֹוֿבְּת- לא

 םיִכָשַחְסְב ינביִׁשוה .יִתַַח ץֶרָאְל אב יַׁשְפנובַײא ףד כ
 o+ \ סא . 4

 :םנוע יתמל = = ובל מותו רכות יור ילָע ףפעַַוי
 :חחושא ָךיִרָי הָשַעְמְּב 'ךְַעָפִילְכְב יִתִיִגְה םֶדקִמו םיִמָ יֵּתָרבז
 :הָלָס  ךל הָפֲע"ץֶרָאֿכיׁשְפנ - יא יִדָי יִתָשְרְּפ
 יִתּור הָתְלָּכ הָוהְיויִנֵנֲע רה

 :רוב ידְרְנְ"סע יִתְלַשְמִנְו יֵּגַמִמ נפ רּתְסַּת-לַא
 יִּתָחַטְב ָּהְבִּכ .ףּדְחירקּבב יגֲעיֵמְׁשַה*

 :ישפנ יִתאָׂשְנ לאי לא ְזָּוְרְּד יִגעיִדוְה
 :יִתְסְכ ּךיִלֶא הוהְיויֵביֲאמ ינָליִצַהְ

 יהוא הָתִּכ ךְנוצְר תושעלוינְָמלי
 :רוׁשיִמ ץֶרָאְּב יִנַתְנַּת הָבֹוט ךחּור

Ps 142, 4 68 יֵתֹביִתְנ | 5 קזל 1 הֹאָרְו; גו לאמׂש | 6d | ל ft 
exc | 8 prps יִּכ | Ps 143, 1 3 ףךֶתְרַמאְּב | 2 5 אָבְּת | 3% add 6 Thr 3,62) 
  | 6 plיִשַעַמְּב  nonn MSS Vrs '7yB || * nonn MSS 6 Hieהוהי | ל 3 * 5
MSS אָּב' | 7 2MSS 8+-יִּכ | g 151א ‘non, Hie protectus sum = ‘NB; 

 . = 5חַראָּב, קc ךָרְָּב  MSSקזקפ *יִתיִכְס יִתיָּכַח צ6| יתיּוק, יִּתְסַנ | זס תסתמ
65* 



 1020 םילהת 144,15—143,11

 :יִשְפַנ הָרָצִמ איָצוּת  'ָךַתְקַצְּב יִנייַחְּת "הָוהְי ָךֶמׁש"עַמְליי
 ישְפַנ יִרְרָצלְּכ ְדבאהְו יִבְיֲא תיִמְצַּת ִּסַחְבְּוי

 ְָבע נא יּפ
 ו דְוְדְלי 144

 ירּוצ והוהְיְךּורב

 :הָמָחְלִמל יִתועְּבְַא | בָרְקל יִדָי דַּמְלְמַה
 ייל יִֶלַּפָמְו" יִבִּגָשִמ יִתְדּוצְמּו ייְָסַ

 :יָתְחַת "מע 'דָדרָה .יִתיִסָח ָבּ יִּנְנָמ
 :ּוהָבשְחתַו שונָאְְּב ּוהָעְדִּתַו םָרָא-הָמ הוה
 :רבוע לֶצָּכ ויִמָי הָמָּד לָבָהַל םֶדָא
 :ּונָשַעָיְו םיִרְהְּב עג דֶרַתְו ָּךיִמָשטַה הָוהְיַפ
 :םַמָהְתּו ךיִצַח חלש םַציִפְתּו קְרָּב קֹוָרְּבל
 ינְּב דמי םיִּבַר םִיַמִמ 'יִנֶליִצַהְו יִנְַפ םֹוָרּפִמ 'ִּיִדָי חלש

 :ירכג] רָהׁש ןיִמָי םָניִמיִו אָנְׁשרָּבּ םֶהיִּפ רָשַא

 :ָּךלהְרַמזַא רֹוׂשָע לָבַנּב ְךל הָריִשֶא שֶדָח ריש םיַהְלֲאפ
 *ודבע דְוָּדדתֶא הַצּוּפַה םיִכָלִמ העּושְּת ןֵתוּנַה

 רֶכֹנ"יַגְּב דימ ֹנליִעַהְו יִנְצּפ יי :יהָעָר בֶרָחַמ

 :רָקְׁש ןיָמְי םָניַמיִו אֵוְׁשרּבְר םֶהיֵּפ רֶׁשֲא
 יםָהיּעְנִּב םיִלדִנַמ םיִעָטְַּכו 'ּוניִנָּב ירֶׁשֲא יי

 :לָכִיַה תיִנְבִּת תֹובֲמֲחְמ תיְָזְכ 'ּניִתונְּ
 ןזלָא ןּומ םיִיִפָמ םיִאְלָמ יּוניוָזְמי

 :ּוניִתְצּוחְּב תובְּבְרִמ תּופיִלַאמ 'ּוננואצ
 :ּוניִתְבְחְרִּב הָחְוָצ ןיאו 'תאצוי ןיאְו ץרַפ ו ןיא 'םיִלָּבְסַמ "נפלא +

 והלא הָהְש םָה ירא דל הָכְּבְש עה ירי

bb cf 18,3; יל >4MSS || © ‘Vax ;דֵדֹרָה, 1815 הֶדֹחֲה cf 1848 | 1 6 0 
MSS A Hie 36 Day cf 18,48 | > pc MSs ויִתְחַת vel א יִּתְחּת 0 ּויְּתִחִת | 
3 nonn MSS 3 ןבו || ף 2MSS 619936 Dn cf 18,10 | 7 * pl MSS Vrs 

  41 ft unum vb vel | WT cf 18,17 | = ftdlcfn | 8frtdlףדי | ל-ל

cf ir || זס * 1MS 355 jp || * trsp : 6 6 | 12 * prb dl || * 6S™SS םָהְיִנְּב | 
 םֶהיֵתֹונְּב | 14 * 63855 םֶהי " | % 06 2155 6 63בַּערוּנs Daקצק 
prps ּונינוזמ | ל 1 iJJNY; 63%95 ut supra | 14 * 6S™MS5 ut supra | 

 . frt crrpלל



1] 1-2 PSALMI 1021 

 דְוְּדְל הֶּלֵהְּתי 65
 :דַעְו ו םלועל ְךְמַׁש הָכְרְבִאַו ְּךֶלַמַה יִהּולֶא ְךְממרַא א
 :דעֶו םֶלועְל ךִמש הלה ָךֶכְרָבַא םֹוִנלָכְּב (ב
 :רָקֲח ןיֵא ותָלְדְנַלְו דֶאַמ לָלֲהֲמּו הָוהְי לוד ג(
 :ּודיגְי ְיִתֹרּובְנּו ךישעמ חבש רודל רו (ד)

 :'הָחיִשֶא יִתאָלְפנ 'יִרְבְדְו 'ְךדוה דוָבְּכ רדָהי ה
 :הָנָרְפִסא ָּךיִתוָגְנּו .ורמאי ךיִתּוארְְב זנו

 נגרי ֵּתְתְקדצְו ּועיִּבי ךְבּוטיבב רכז ₪9
 :דָסָח"לּודנּו םִיֿפַא ְּךֶרָא הָוהְי םּוחְרְו ןּוָנִח (ח)
 :וישַעָמדלְּבדלע ויֵמֲחַרְו לבל הָוהְי-בֹוטְפ (ט)

 הכוכב יס ךיׂשעמילּכ הָזהְי ודי
 :ּורָּבִדִי ּךְתְרּובְנּו ּורְמאי ָּךְתּוכְלַמ דּובַּכיי כ)
 :'ותּוכְלַמ רֶדַה דובְכּו 'ויָתֹרּובְּנ יםָרָאָה יִנְבְל ועירוהְל (ל)
 :ירֶדָו רוִָּלָכְּב ךֶּתְלַשְמַמּ םיִמָלע לכ תּוכְלַמ תּוכְלמ (מ)
 :םיִפּופְּכַהְד לָכְל הק םיִלפָנַה- לָכְל הָוהְי מוס 0

 וצר יח" ל עיִבָשַמְו | דריײיתַא תופי (
 :וישעמה לכ דיִסָחְו ּיָכְרְּדלְכְּב הָוהְי קידצו? )
 :תַמָאָב ּוהָאְרְקִי רשא לַכָל ויִאְרְקְדלָכָל הָוהְי בורְקיפ ק)
 :םעישויו עמשי םֶתַעְוש-תֶּאְו השעי ויָאָרְידּוצְרפ (ר)
 :דיִמָשי םיִעָשְרַהלּ תֶאְו ויָבֲהֲא- לתא הָוהְי רמושפ (ש)

 ושדְק םש רֶשָב"לכ רבו .יִפרַבִדְ הָוהְי תתי (ה
 :'דַעְו סלע

 ּהידּולְלַהי 6
 | | :הֶזהְי-תֶא יִשְּפַּ יִלְלַה
 :יִדֹועְּב יָהלאְל הָרָמְזַא יִיַחְּב הָוהְי הָלְלַהַאי

 Ps 145, 1 ₪ dl | 5 **1 ?ףְרדַה דֹובְּכ | * 1 6 6 ּורבדי | < 6 וישי 1 6[
 6 א ףיִתולְדְנּו ו ףיִתולדְּ, 0 מוז ג155 6036 ךתְלְדְּו | 7 * 1 6 6 דבר (בר)[

prלָּכְל  =( bropévovaדלֶדְגּו | 9 6 ד0%  Qּךֶתְקְדְצְו | 8 א לוד  Hie2  * 
 לֵּכְלַכְמְל) | זז 136 ְּףָתרּובְּו | :2 == 1? םֶדָאְל | * 63 ְּךָתְרּובְג, 116 ךֶתרּובְג |
 < 6 עie 3 ָךֶתּוכְלַמ | 3 ins 6 1415 6 Hie 3 דיִסָחְו ויִרָבּדלָכְב הוהי ןְמָאָגֿנ)

mlt MSS 6 Hie10427 | 16 * 16 6 תא | *  cfויָשָעַמדלְכְּב | 15/41 6 6  
nnסn add;תֶא צ6| הוהי || 21 **  dlתֶא | 20 **  frt dl | 19 6 dlךיִדי |8  

 MSS + הָיּולְלָה םֶלּוע דעְו הָּתעַמ הי ךרְבְנ ּונָחַנֲאַו 6 8



 1022 םילהת 147,15—146,3

 :הָעּוׁשְת ול ןיֵאְׁשוםָאןָבְּב .םיִביִדְנַב חָטְבִּתלאי
 :ויִתְנְּתְשַע יּוָדְבֲא אּוהַה םויּב" ּוִתָמְדַאְל בָשָי "וחּור אָצַּתיּצ
 :ויָהלֲא הָוהְיְדלַע ורָבָש וָרְזָעְּב בלעי לאש יִרָשַא
 סב רָשָאדלָּכ :תֶאְו םָיַהתֶא א םימשוהשעי

 :םיִרוסַא ריִּתמ הָוהי : .םיבערל םָחָל ןתנ
 םיִפּופְּכ ףקז הָוהְי םיִרְוע חקפו הוה

 םיִרְּגתֶא רָמש ו הָוהְי :םיִקיִדִצ בהא הָוהְי

 :תּועְי םיִעָשַר דדו דעו הָגמלאְוםותְי
 רו רֶדָל ןויצ ךיהלֶא םֶלעָלוהְוהְי למי

 :הָידּולְלַה
 ו הָי ּולְלַהי 7

 :הָלהְת יהָואָנ םיִעָג-יִכ ּוניִהְלֶא ה "הָרָמז בוטדיכ
 :סּנְכְי לֵאָרְׂשִי יִחְדַנ הָוהְי םֶלָשּורִי הגוב>
 :םָתֹובצעְל ׁשֵּבַחִמ בל יִרּובְׁשְל אפורה
 :אָרקְי תומָש םֶלְכְל םיִבָכוּכל רָפְסִמ הָנומ
 :רַּפְסַמ ןיא ותנּובתל ַחָּכ-בַרְו וניִנודַא לדג
 :ץֶרָא-יִדע םיִעָשְר ליִּפָשַמ  הָוהְי םיִנָנֲע דַדּועְמ5
 :רֹונַכְב וניהלאל רמז | הָדֹותְּב .הוהיל נעל

 רְֶמ ץֶרָאְל ןיִנַּמַה םיבעְּבוםִיַמְׁש הְֵכְמַה
 :יריצח םיִרָה ַחיַמצַּמַה
 :ּואָרְקִי רשא ברע יגל הָמֲחַל הָמָהְבִל ןתונפ
 :הָצְרִי שיִאָה יקושְבאָל ץּפְחִי סּוְּפַה תַרּובְנְב אליי
 | :ּודְסַחַל םיִלֲחיִמהתֶא ויָאְרְיתֶא הָוהְי הָצוריי

 :ןויצ ףיהלֶא ללה הָוהידתֶא םֶלָשּוִי יִחְּבַשייי

 :ךּבְרקְב נב רב ּבְעש יִחיִרְּב קחי
 :ףעיִּבָשַי םיטח בָלִח םָֹלָׁש ּךְנּובְּנדםֶשַה +
 :ורְבִּד ץורְי הֶרַהְמִדִע ץֶרָא וָתְרְמַא לשהי*

Ps 146, 4 °° 11166 2,63 :יִּכ | °° 116 ּודְבָאְו Hie + |דלָּכ 10 <68 | 

Ps 147, 1 5 6+ aiveire Tov kipiov = הי ולְלַה | | * prps ורמז | >> 6 rg Be 

  prb haecףשצ יןפטצ<(מ = הָואָנ ּוניַהלאַל? | 8 6 + םֶדָאָה תדבעל בשעו
vel sim exc || 12 6 Hie +! ּולְלַה 6 Hie S$ novum ps inchoant. 



1023 147,16—149,5 PSALMI 

 :רּזַפִי רַפֲאְּכ רֹוֿפַּכ רֶָמָצַּכ גְלָש ןֵתֹּנַהי
 :ידמעי יֵמי ּוּתְרָק פל םיִּתְפְכ וחְְק ְךיֵלְׁשַמיל
 :םִיַמלְז וחור בשי םֶסָמְיְו ֹוָָבְּ חַלְׁשִייצ
 :לַארְׂשִיל ויָטָּפְׁשִמּו ויקח בקעיל וָרֵבְּד דיִגַמיל
 םּועָרידלּב םיִטָּתְׁשִמּו יוג-לכל וכ הֶׂשֲע אל

 :הָידּולה
 וּהָי וללהי 5

 :םיִמּורָמַּב ּוהּולְלַה םיִמָשַהְ ןמ הָוהְי- תֶא ּולְלַה
 :אֿבצדלכ והוללה ויכֲאלַמלְכ ּוהולְלַהְי

 :רוא ִבְוְדלּכ והוללה ַחַרָיְו שָמָש והּולְלַה
 :םִיָמְּׁשַה לעמו רשא םִיַּמַהְו םימשה ימש והּוללַהי
 :ּואָרְבְנְו הָּוצ אּוָה יִּכ הָוהְי םש"תֶא לְלהְ 5
 :רובעי אלו ןַתְנ קח םלועֶל דַעְל םדימעיו

 :תֹומהּת" לָכְ םיִניִּנִּת ץֶרֶאָהְִמ הָוהְי- תֶא וללהל

 :ורְבְד הש הס חור רֹומיקְו גל רָב שא*
 < :םיִזְרַאְדלָכְו ירֿפ ץע  תועְבְּנלֶכְו םיִרָהָהּ
 :ףֶנָּכ רופצו שמר הָמָהְבלָכו הָּיַחַה יפ
 :ןיִרֲא יֵטפְׂש-לַכְו םיִרָׂש םיִּמֲאְל" לכו ץראדיכלמיי
 :םיִרָעְנ"םע םיִנָקְז תֹולּותְּב"םנְו םיִרּוחְּביי
 וּדַבְל ומש בָּגָשְניִּכ הוהְי םֵׁשתֶא ָלְלַהְייג

 שקל \ןרק יםָריוי+ :םִיָמְׁשְו ץֶרָא-לע ודוה
 "ברק םע לֶאְרְשְי יִנָבְל ויִדיִסָחְלָכְל הָלַהְּת

 :"הָידוללה
 וק הי וללה ו 9

 :םיִדיִסַח לָהְקְּב ותְלָהִּת שֶדח ריִש הָוהיִל ּוריִׁש
 :םּכלַמְב ּוליגְי ןויציגְּב ויִשַעְּב לארי חמש
 :ול"ורמזי רונְכְו ףַתְּ לוחמְב ַמָש ּולְלַהְי

 :הָעּוׁשיְּב םיִוְנע רַאָפְי ומעְּב הָוהְי הצור
 :םָתֹובְּכְׁשִמ-לַע ּוננַרְי דָֹבכְּב םיָדיִסֲח עי

 17 < קזקפ ודמעי םִיַמ (טגפ6 1 ותָרָקְל) | צָפ א ֹורָבְּד 0  ויָרָבְּ | 6
 636 םעְרי | <Ps 148, r 116 3 | 2 א ואָבְצ, 0 ו ויִאְבִצ | 6 ₪1 ּורֹכֲעַ

Ps 149,  < 3.וָברְק || * >63 ||  vel passiv | 14 * 63 D| | * prps 



 1024 םילהת 6

 :םֶדְְּב תֹיְפיִפ בֶרֶחְו םֹורְנִּב לֶא תּוָמְמור
 :םיִּמָאְלַּב תוחַכות םִיַּּב הָמָקְנ תושָעְל
 :לזרב יֵלְבַכְּב םֶהיִדְּבְכְְו םיִקזְּב םֵהיֵבְלַמ רֶסָאְל
 ויָיִפֲח"לְבְל אּוה רֶדָה בּותּכ טֿפְׁשַמויָהְּב תשע

 :"הָיּולְלַה

 ויהי ּגללַהי 0
 :וָּזָע ַעיִקְרּב ּוהוללה ּושְדְקַּב 'לֶאדּולְלַה
 ולד יבְבַּכ והוללה יןיָתרּובְנְב הלל

 :רֹונְכְו לָבְנְּב .והוללמ רפוש עקַתְּב והּוללַה
 :בֶנעְו םיִנָמְּ והוללה לחמו ףֵתְב והלה

 :הָעּורְת ללב והוללה עַמׁשיילצלצְּב ּוהּולְלַה
 הי לֶלָהִת הָמְשְּנַה לב

 :הידּולְלה
 g*frtdl | ל >6 Hie 58 || Ps 150, ד * >31155 116 3 | ? 116 8 ּהָי |

Hie 32 * 3 ֹותָדּובְנְּב | * 71155 3 ברָּב | 6 ><6*  



PROVERBIA. ‘WD 

 :לָאָרְשִ ָךלֶמ דֶוּדְְְב הָמלָׁש יִלָשִמי 1
 :הָניִב יִרְמִ ןיִבָהָל רָחּומּו הָמָכָח תערְל*

 :םיִרָשַמּ טֿפְׁשִּ קָרֵצ לָּכְשה רסּומ תחקל
 :הָמְזמּו תע רענל הָמְרע םִיאָתפַל תַתְלי

 :הָנָקִי תב ןובְנְו חקל ףתויְו םֶכָח עמי
 :םֶתְיִחְו םימָכֲח יִרְבִד הָציִלְמּו לָׁשְמ ןיִבָהְל"

 :ּזְּב םיִליִוָא רָסּומּג הָמְכָח תעְּד תיִשאְר הָוהְי תֶאְרִי

 ְָמִא תרות שטת-לאְו יִבֶא רסּומ יֵנְּב עָמְש*
 = ְּיִתרְגְרנְל םיקנעֹנ ףשארל םַה ןח תילי

 "ןרמאידסַא יי :יאַבּת-לַאי םיִאַטַח ךּותפידמא יֵנְּביפ
 :םָּגִח יִקְנֶל 'הָנֶּפְצִנ 'םֶדְל הָבְרֲאְג ּונָּתֲא הָבָל
 :רֹוב יִדְויַּכ םיִמיִמְתּ םייח לואָשְּב םעְלְבְנ
 :ללֶש ניב אָלַמְנ אָצְמִנ רֶקָי והלב

 ּונָכִכְל הָיְהִי דָחֶא םיִּכ ּונָכֹותְּב ליִּפּת ְּךְֶרוניי
 :'םֶתְביִתְּנִמ ךְלְנַר ענמ םָתַא ְּךרָדְּב ךלֲת"לַא ינְּביי
 םּדיךדִפִׁשִל ּורֲהְמיַו ּוצוְרָי עֶרָל םֶהיֵלְנַר כי
 :ףֶנְכ ילַעְביָּכ יִניִעְּב 'תֶשְרֶה "הָרֹוְמ םֶּנִחְיִכ

0 

Multi loci huius libri in 3 secundum ₪ et in 6 secundum 35 8 

vel redacti sunt | Cp r, 1 "*[ ?6 6 ָּב ְּךְלֶמ" WN (sed cf Qoh 1,1); 

2zMSSK= י לע 'מ' | 3 133: 6 (orpogdc ג 0ץטנצ Sap Sal 8,8 =?) 3 רֶסּומ 

‘nl | 10 ** ca 60MSS 6 ,הבאתהלא pc MSS N()QRTN; prb dl m.cs ₪ 
 ל ו םֶתְל |  cf 6רמאל ףְל  + 15?( | zr * nonn vb exc, exempli gr'א 'ב 'תדלַא

“cf 1,18; w 108; 567; 61 1? in his 4 loc form a BY ixsidiart || 14 prps 

DD cfwi6s | 15 * 61 6 6 | * 16 4(+7 defect) MSS Vrs Dn()n3 | 

16 **= Jes 59,7; Rm 3,15; >6F8A (6Ax > 3113055 Sh Al) || 17 * 1 הָרּומ 

a רזמ extendere \° ₪1 ה | > 4MSS 9 .ט יִלָעְּב 
Biblia 66 



 1026 ילשמ 28—1,18

 :םָתְׂשְפנְל יּונָפְצִי ּובָרָאְי יםָמְרְל םַהְו ל
 ס | וחָקְי 'וילְעְּב ׁשֶפָצתֶא עָּב עְַּבלָּכ 'תֹוחְרָא ןַכיי

 :ּהָלֹוק ןֵּתַּת תובחְרְב "הָּנְרִת 'ץּוחּב תֹומָכָח*י
 :לרמאת ָהיֶרָמַא ריִעָּב םיִרָעְׁש יחְתְפִּב ארק יתוימה ׁשֹאָרְּב>י
 יםהל ּודמח ןוצל םיִצְְ ייִתַפ יֹֿבֲהֲאָת םְיָתְפויֵתָמ-דעי

 יִּתְחַותְל ובּוׁשְת :תַעָדְּואְנֶשִי םיִליִסְכ

 :ֶכְתֶא יִרְבְד הָעִיָדּוא יָחּור םֶכָל הָעיְּבַא הגה
 :ביִשְקְמ ןיִאָו ידי יִתיִטְנ ּונֲאָמְּתו יתארְק ןעי<

 :םָתיִבֲא אל יִּתְחַכּוְתְו יִתָצַעְִלָכ ּועְרַפָּתַו5
 :םֶכְּדִחַּפ אָבְּב געְלֶא קָחְשִא םֶכְדיִאּב יִנֲא- 5
 הָרצ םָכיִלֲע אָבְּב' הָתֲאְי הפּוסְּכ םֶכְדיִאְו םֶכְּדְחַּפויהוָאׂשְכ אָבְּבל

 : *הקּוצו|

 :ּורֶחב אל היה תֵאְרו תעֶד ואָנשדיכ תַחָת
 :יִּתָחַכותְדלָּכ ואב יתְצַעַל ּובָאדאל 0

 :ּעּבׂשִי םֶהיִתְצְעְַמּו כד יָכַּמ לְכאו
 :םדְּבאִּת םיִליִסְּכ תֶוְלַשְו םֶגְרַהַת םִיָתְּפ תֶבּוׁשְמ יב
 ס  :הָעָר דחַּפמ ןנַאשְו חַטּבְרָּכְשִי יִל עמשְויי

 :ִּךֶּתִא ןּפְצִּת יּתֹוְצַמּו ירמא חקת-םא יִנְּבו ל 2

 :הָנּובּתַל ףַּבִל המת ּךַנֶזֶא הַמְכָח הל בישקהלי

 :ףלוק ןתת הָנּבְּתכ אָרְקַת הגיל פא יי
 :הָנָשְּפִחִּת םיִנֹמְטַּמכְו ףָסָבכ הָּגָשְקְְּתִַאי

 :אָצְמִּת םיִהְלֶא תַעָדְו הָוהְי תַאְרי ןיִבָּת זָא
 :הָנּובְתּו תַעָּה ויִפִמ הָמְכח ןֶּתו הָוהְי"יִּכ"
 :םֶת יֵכְלָהְל ןגְמ הישות םיִרְשְיַל ןפְצו
 :רֶמְׁשִי וָדיִסַח ּךְרדְו טָּפְשִמ תוחְרֶא רֹצְנל*

 18 5 6 םֶדָל 1MSX==) vel( םיִמָדְל; 1 ? 4 | ל cf 11° | 19 *1 ft תיִרָחָא 4
 6 18 ו 56 א0ד00-ק00 || * 6 הָלְועְּ | 20 * 6 תוצוחְּב | ל ? 6( 83: prps הָנְרִּת

 cf Hi 39,23 vel ר | 21 * ] 6 6 nibh || °° nonn vb m cs dl, expl cs 1 'פב

 את ריע +6 41 'מא 'עב (עב >:ױ5*==) || 22 * 1 < 232159 ּובָהֲאָּת || ל 1 יִתַפ /
 51 :םֶהל | %1 תעַד | 23 1 :יתחכותל, 6 תוחְכותל || 27 *1 6 0 הָאושְכ.

GDN | 6 6 0 |32? | 6ק 2, 4 2155  | prb dl mcsהָוָאְשכ | ל-ל  

 7 א6 ןַפְצְו, 0שט ןפצי | 8 א ודיִסַח 068 ויָדיִסֲח, 89 םיִדיִסַח



PROVERBIA 10273 וכ ,נ  

 :בוטלָּגָעַמה'לָּכ 'םיִרָשיִמּו טַפְׁשִמּו קָדָצ ןיִבְּת זָאל
 :םֶעְני ָךְׁשְפַנְל תעדְו בלב הָמְכְח אוָבְתִדיִּכי<
 :הָכְרְָנִת הָנּובְת ךיִלָע רמשת הָמְזמיי

 :תכְּפְהִּת רּבִדָמ ׁשיִאַמ עֶר ְךְרֶהִמ ךליִצהְליי
 :ךָשְחְיִכְרַדְּב תָכָכָל רֶשְנ תּוחְרֶא םיְִזְעַה יי
 :עָר תכְּפְהַתְב וליִנָי עֶר תושעל םיִחְמְשַהְי
 :םֶתולָגְעַמְּב םיֹזולְנו םיִׁשָקִע םֶהיֵתְחְרא רָשַאי
 2 :הָקיִלִחַה ָהיָרָמֲא היְרְכְנִמ הָרָז הָשֶאַמ 0

 :היִתְלִגְעַמ םיאָּפִ טו הָתיֵב תל 'החש יב
 :םייח תֹוָחְרָא וגישידאלְו ןּובּושי אֶל ָהיֶאָּב- לב

 :רֶמׁשת םיקידצ תחְאְו םיבוט רָב לת ןעמל=י
 :הָב ּורָתּנַי םיִמיִמְתּו ץֶרָאּנכְׁשִי םיִרָשְייִכיי
 פ  :הָנמִמ ּוחָסִי םיִדְגְבּו ּותָרָּכִי ץֶרֶאָמ םיִעָשְרּויי

 :ָךֶּבְל רֶצָי יִתוָצְמּו חַּכְׁשִּת-לַא יִתָרְֹּת יֵנְּבי 8
 :ּךְל ופיסוי םולָש םייח תוְגָשּו םיִמָי ְּרֶא יב

 עםַבְתָּכי ךיתורְּגְרנ-לע םרשק דבזעודלא תַמָאָו דָסָתּ

 es חול :םָרָאְו םיָהלֲא יִניִעְּב בוט לָכָשְו" ןֶחדאָצִמּו+
 :ןעשתדלא תַניבלאְו הבל" לֶכְּ הָיהְי לא חַטְב

 :ָךיִתִחְרֶא רֶׁשֵיְי אּוהְו ּוהַעְד ףיכְרד"לֶכְּב

 :עָרְמ רָּסְו הֶזהְי-תֶא ארי ְּךגיִעְּב םֶכָח יִהְּתִלאז
 ְיָתֹומְצִעל יוקשו ףֶרָשָל יֵהָּת תּואָפְ*

 :ָךֶתַמְבְּתלְּכ תיִשאָרְמּו  ףְגוהְמ הָוהְי ד תֶא דב
 :ּוצְרְפִי יִבְקְי שוריתו עֶּבֶש ךיִמְסא ּואְלָמְיוי

 :יִּתְחַכִתְּב ץְקָּת-לַאָו סָאְמַּתְלא יגָּב הָוהְי רְסּומיי
9 * prps bn; 1 ₪ ּב Wn: (cf 6 kal א0דסק0ש/066 ?) = 3 רשאתו 4,14/ 

  cf 109; Jes 598 | 17 | ftםישקעמ  | 14 41 | 15 cf 19,1; 28,6; prpsל 9 לכו
c 8 םיִהְלֲא | 18 * 6 é8er0 = הָמָש; 5 החכש; | ₪ תחש elהָתָש ץ 6 

  | 6תִוָמְלַצ  cf Ez 40.16 etc; 1 fitתומלֶא  et 22,14; 23,27 || * 3אקמעבד
  | 4; 3,3 75 69110055 Shy <6% = 7,3; dlm cs | 4 ofּןחְסָי *01 6300
w 111,10; 2Ch 30,22; ; prps ט םֵׁשְו | 81 6 63 ְּךֵרַׁשְל = ְרַאְשָל' cf Mi 3,2 ve 

 . ₪ dlזז |  1 ft 6 6 QWזס |  cf 4,22; Thr3 4הרשבל
66* 



 1028 ילשמ 35—3,12

 :הָצְר ןֶּבתֶא 'בָאְכּו חיכו הָנהְי בֵהֲאְו רֶׁשֲאיתֶא יב
 :הָנּובְּת קיִפְי םֶדֶאְו הָמְכְח אָצְמ םֶדֶא יִרָשַאיי

 :הָתְאּוְבִּת ץּורָחְמּו ףָּכירַחְּסִמ הָרְחַח בוט יִּביי
 :'הָבּוושְו אָל 'ףךיִצְּפִחְִלְכְו יםיִיְנָּפִמ איה הָרְְו"

 :ידֹובָבְו רֶשָע הָלּואמְשְּב הָניִמיִּב םיִמָי ְךְרָאיי
 :םולָש ָהיֶתְביִתְנלָכְו .םַעָבְדיִכְרִד ָהיָכְרְּיז

 פ  :רָׁשֲאָמ ָהיִכֶּמְתְו ּהָּב םיקיזחמל איה םִיַחדץעי5
 :הָנּובְתַּב םִיִמָש ןנוכ ץֶרָאְדַסָי הָמְכְחְּב הוהְיּפ

 :לָטדּופַעְרִי םיִקָחְׁשּו ּועְקְבְנ תומוהְּת ותָעַדְּבִפ
 :הָמְזִמּו הָּיְשִּת רַצְב 'ךיניעמ יזלודלַאי יָנָּב

 :דיתרגרנל ןחו .ףשפכל םַײח נה“
 :ףוגַת אל גרו ףּכרד הַטָבכ ךלת ואי

 ְָתנׁש הָבְרֲעְוָתְבכׁשְו רֵחְפִת אָל בּכְׁשת"בֲא=י
 :אָבְת יִּכ םיִעָשְר תאשמּו םֶאְתִּפ דחפמ אָריֵּת"לַא*

 :דָכְלִמ ךְלגר רַמָשְו ָךָלְסַכְב הָיִהְי הָוהְיְדִַ
 :תושעל 'ךִיִדָי לֶאָל תויָהּב יוילֲעְּבִמ בֹוט-ענַמּת-לַאלז

 :יֵּדָּתַא ׁשְו ןַּתֶא רַחָמּו בּוׁשְו ךָלו יליערל רַמאּת-לַא5

 ְָּתַא חַטְבָל בשוידאוהְו .הָעְר ךערילע שרתי
 :הָעָר ךְלַמָג אלמא .םָנִח םָדֶא-סִע בוָרְּת-לַאי

 :יָכָרְדלבְּב רֹחְבִּתלַאְו סָמְח ׁשיִאְּב אָנְקַתלַאי
 :וךוס םיִרָשְותֶאְו זק הָנהְי תָבַעְוְת יִכיי

 :ךרֶבְו םיקידצ הָוָנּו עָשְר תִיְבְּב הָוהְי תַרֶאְמיי
 :ןחִַתְ 'םיָנעלְו .ץיִלדאּוה "םיצללדסַא" +

 | ס | :ןולָק םיִרָמ םיִליִסְכּו ּולֲחְנִי םיִמְכַח דובב
*>IMSK=; ₪+ dl | ° 1c 6 a cf Hi 5,18 | 13 16 SW) )115*(12  

 vel ׁשֹונָאְו | 15 *16 0 Vrs םיִניִנְּפִמ 8,11; א םייִנְּפִמ | 9 16 1115 Vrs םיִצְפְח 8,זז |

ft18 1 םיִרָשֶאַמ ש6| ּהָכִמאתְו | 21 3-3  || add1 הָל ? | 16 6+  vel8,11; ₪ 74;  > 
vel 39h | 24 16 6ולז(א)י  = MSF (cf Vrs) tbrהמזמו | ל 1 6  trsp post 

dl? |בַשָּת | 25 1? םָאְתַּפ | 26 1 6 6 ְּךיִתלֲחִמזלְכוב; היהי < 118%  
‘3D |? 1 6 mt MSS QT || 28 * <6:1 ₪ 6 6 658 ול  prps TID;27 *  

 ו ְּףעַרְל (א ףיערל) | < 6-34 | 30 | 6 0 ביִרָּת; א בּורָּת טו בֹורָת | 16
cp; 6201155 6% רבי | 34 **  ca249: ש 37,1 | 33  cfרְַתַּת  

 DN dl?, prps םיִצלְז k (2); 0 totus vs add a= 6 0 יועלו

 "5 -ו

Fes 9 13).םירתכמ )14,18(, = םיִשרי  



5 PROVERBIA 1029 

 :הָניִּב תעַרָל ּוביִׁשְקַהְו בָא רַסּומ םיִנְב ּועָמשי 4

 :ּובֲֹעַּת"לָא יִתְרּות = םֶכָל יִּתָתְנ בוט חָקָל יִ
 :יִמָא 'יִנָּפְל ידיַחְיְו ךר יִבָאְל יִתיָה ןֵבדיּכי

 :הָיִחַו יִתוצַמ רָמש ךבל יֵרָבְּדְּדִמְתִי 1 רָמאּיַו יִנְינּ
 :יפייָרְמֲאמ טתְלַאְו יחַּכְׁשִּת-לַא "הניב הנק הָמָכֲח הנק":

 :ָךְרַצִתְו הָבָהֶא ָּךְרְמְשִתְו ָהְבְזעְתִלֶא"
 :הָניִב הָגָק ְךְנְנְנקלֶבְבּו הָמְכָח הָגְק 'הָמְכְח תישארז"

 :הָּנְקְּבִחְת יִכּךַּבכַּת ָךֶמְמוְרִתְו קָלְסְלִסי
 ס | יָךננמְת תֶרָאְפּת תֶרָטע ןֶחדתיול ףָשאְרְל תתי

 :םיִיַח תוְנָש ףֶל ּוּבְרְִו יָרָמֲא "חקו יִנָּב עמשי"
 :רֶשְייִלְנְעַמְּב ףיִּתְכַרְדִה ךיִתיִרְה הָמְכֲח ְּךֶרֶדְּביי

 :לֶשָּבִ אָל ץּוָּתְ"ֶאְו ךדעצ רצידאל ִּתַכְְּביי

 :ףיוח איִהיּכ רצ ףָרת-לַא רַמּומּב קוחה
 :םיִעְר ךְרָדְּב רֵׁשֲאְּתהלַאְו אֹובְּת-לַא םיִעָשְר חַרֲאְּביצ

 :רָבעֶו ויֵלְעַמ הַמְׂש וְּב"רְבעּת- לא ּוהָעְרַּפיפ
 :ּולושְכְי אָל"םִא םֶתְנָש הל וערי אלא ּונְׁשִי אָל יב

 תש םיִסָמח יו עשַר םָתָל ומ יי
 :םויה *ןוכָנדדִע" רּואָו ךלוה ּהַנְנ רוָאְּכ םיקידצ חרָאוי*

 פ | ּלְׁשְּכִי הָּמַּב ועדי אֶל הָלַפַאְּכ םיִעָשְר ִּרֶיי
 :ֶנְזָאטַה יִרָמִאְל .הָביֵׁשְקַה יִרָבְל נבי

 :ָּךבְבְל ּךותְּב םרמָש ךיִניִעָמ ּוזיליזלא יי
 :אּפְרַמ ורָשְּבְדלָכְלּו םֶהיאְצְמְ םָה םיִיָחדיֶבְ

 :םייַח תֹוָאצּוּת ּונָמַמְדיִּ הבל רֹצְנ רמְׁשַמלבמ =:

 ממ קחרַה םוְפֶש תּוְְלּו הפ תּושקִע ְּךמַמ רֶָה
 ְָּרגְנ ּורְׁשֵַי ךיפעפעו ּוטיְּבִי חַכָנְל ְּךיִניע5

(sed inestיִנְבְל | 4 >6 | 5 *<6  mit MSS Edd4, 3 6 דיִדָי ? | *  Cp 
etיפ; 63355 = ₪ 46 + 53)  in 68 postחכשתהלא |  in 685 5455 post 

4b, NPN) et ins postea */, stichָךֶּבל : ] prb dl | °° <3; aut dl 4c—5b, aut 

vs 6 trsp post7 |נב יִתְרות |  nonn vb (expl csהכשת"לא  et ante 

hic incipדס 8  | catenare:7 *] ךחכ? | 8 לסלס = לשלש  | v7 >6(eciioMsS) 

 ?cp 4 | 10 * prps np || 13 רסומ alias masc ! | 14 1 Qal ut ף,6, ?vell רשאת =
 רֶׁשָּת | 15 63 | 16 1 6 06 ּוליִשְכַי 2Ch 25, 8; K ולושְְי | צ 18 טפק

 post 19 || ** ןּוכנ דע ? | 21 ולי = = ולי cf 3,21 | 22 69 רש; 1 םֶרֶשְּב | 1

 6 639 דלָכְּב | 5 1 6 ורּושי



 1030 ילשמ 5,23—4,26

 נכי ְיָכְרְִּלָכְו ּךָלְנר לנעַמ סל
 פס  :עֶרַמְּלְגַר רָסֶה לואָמְשּו ןימָידטָתדלַאל

 :ָךְנֶזֶאטַה ייתְנּוְבְתְל הָביִׁשְקַה יֵתָמַכֲחַ יִנְּבי 5
 :"ּרָצְנִי ךיִתְפְש תַעַּנְוי יתֹומְזִמ רמי

 :ּהָּכִח ןמָשִמ קחו הָרָז יִתְפְש הָנֶפּטִּת תַפֹנ יב
 :תויֿפ בֶרְחַּכ הָּוַח הנעלכ הָרָמ ּהָתיִרֲחֶאְו +

 :ּוכֹמְתַי ָהיִדְעְצ לאש תֶומ תֹוָדְרֹ היִלְנר
 ס | 'עֶַת אל ךיִתלָגעַמ ּועֶנ ספת םייח חַרֶא

 :יִפְדיִרָמָאְמ ּורּוסְּתְלֶאְו ילד ּועָמש םיִנָב הָּתַעְו

 :ּהָתיִּב חַתַּפדלֶא בלָקתדלאו ףכרד 7 הילעמ קחרהל
 :"ָרזְכאל ד ְךֶתְנָשּו יָה םיִרְחַאל ןֶּתַתְְּפ
 :יִרְכָנ תיִבָּב ְּךיֿבְצעו ךַחּכ םיִרָז ועְבָשְיְָפ <

 :ּךְרַאְשּו ףרשב תילְכִּב ךֶתירְחֶאְב ּתְמַהְנְויי
 :יִּבְל ץַאָנ תחכותְו רָסּומ יִתאָנָש ּךיִא ָּתְַמָאְויי

 סינא יִתיֵטַה"אְל יִדָמְלְמְלו יִרומ לוקֿב "יִתְעַמְש-אלר 3
 :הָרעְו להק ךתְּב עֶרלָכְב יִתִיָיָה טעָמְּב+

 ְָראְּב ךותמ םיִלְווְבְו ְּךָרוּבִמ םִיִמ"הָתְׁשי
 :םיָמ"יגְלַּפ תֹוֹחְרְּב הָצּוח ךיִתְנְיְעַמ ּוצְפְי

 :ְךֶּתַא םיִרֶזל ןיאְו הבל ָךֶלויְיי
 ןדיַתההָנְשַת] :ריבוענ "תשאמ תמש יור הרוקסיקְי '*

 ּהָתְבֲהאַּב תַעלְבְב נרי "ָהיִּדּב ןת"תַלֲעיְ םיֵבָהֲא תֶלִיַאייפ
 :היִרְכָנ קח קּֿבַחְתּו הָרָזְב יִנְב הּנְׁשַת הלו

 :סלפִמ ויַתלּגְעַמִלָכְ שיא-יכְרּד הָוהְי יניעוחַכֹנ יִכי
 :ּךַמַּתִי ותאָטִמ יִלָבְחְבּו יעָשְרַהתֶא דלי ויתֹונוע2

 :הגִׁשי ּותְלּוֲא ברְבּו רָסּומ ןיִאְּב תומי אה
27 6+add|Cps,1° ו הָמְכְחְל cf 2,2 || * 1הָנּובְתְל | 2 * ות 1 ךיָלע cf 

  (cf6 et 14,3) | > 6 + add || 4 16 2155999ל-ל 1 ₪ ךּורצְנְי םִיַתָפְׂש תעדו || 2,11
  | P= add? | lc Gvאל  velלב  149,6 | 6 *1 Vrsש ; ? cf Jes 41,15תִויְפיִפ

‘Ja et postea VOW et NID cf 5,1. 20 || g * 6 Zwiv טסט = ףייַח ? 36 ָךָנוה | 

 (גמ)  vel ins 6 65ל 8 םיִרְכָנְל | זז 16 63 ָּתְמַחַנְו | 13 6655 לוקְל || 16 = 'ִפָיַה
  | 16 12MSS & MS Vrs ‘N33 | Ig ante velלֶא | 18 = 6 (ו00) ִָּבְל  vel-ןפ

post *° */, stich exc; 6 post JN 0ןגו\6(זש got | * prps ָהיִדד 61 7,18 et GVene' || 

“sic Occ, Or ךיורי | 20 dl frtc 6 m cs || 22 °° dl (gloss cf 6 dvdpa) || 23 | 

frt (c 6 éEepign vel 6חשג6דס) פי vel Yl}. 



6,1—23 PROVERBIA 1031 

 :'ִּךיִּפַּכ רָזל ּתְעְקִּת ְּךעֶרְל ּתְבַרְעדסָא יִנְּבי 6

 :ְיִפייִרְמֲאְב ָתְדַּכְלִנ ְךיֶפייִרְמַאְבי תְשְְוני
 ףער"ףכב ָתאב יִּכ  'לַצֶנַהְו יִנְּבויאֹופָאו תאְז" הׂשעצ

 "יער בֵהְרּוי 'סֿפַרְתְה ִּרָל
 :ְחיִּפֲעַפַעְל הָמּונְתּו ךיגיעל הָנָש ןָּתַּתְלַאי

 ס שוקו ימי רופְצְכּו יִדִיִמ יִבָצַּכ לַצְנַהי
 :םֶכֲחַו היכרד הֶאְר לצָע הָלְמְגדלֶא ל

 :ילשמו רמש" ףיצק ּהָליִא רׁשֲאז
 :'הָלְכַאְמ ריִצְקב הָרָנֲא ּהָמְחִל ץֶיקּב ןיִכְתי

 ְתָנְׁשִמ םָקְת יִתְמ בֵכְׁשִתולָצְע יִתְמְדַעְ
 בָּכְׁשְל םִיַדָי קְּבִחוטַעְמ תמונת טעֶמ תונש טעמי
 פ = ןגֶמ שיִאְּכ ךְרְֹחמּו ףשאר ךְלַהמִכ"אָבּווי

 :הָּפ תּושקע ךלוה ןְוָא ׁשיִא לַעיִלְּב םֶרָאיי
 :ףיִתֹעְּבַצָאּב הָרֹמ יָלְנַרְּב ללומ יוָניֵעְּב ץרק'3

 :'ַחָלְׁשְי םיִנָדַמ" "תעילֶבָּב ' עֶר ישרח ולב תּוכְּפְהַתיי

 כ :אָּפְרַמ ןיִאְו רֵבְׁשִי עַתַּפ וִדיֵא אוָבִי םאָתַּפ ןַֿפ-לַעיפ

 :וׁשְפַ תובעת עַבָשְו הָיהְי אָנְש הנה
 :יִקְנֶּה תוכְּפָש םִיליְו רֶקֶש ןוׁשְל תֹומָר םִיניִעי
 :הָעְרָק ץּורָל תֹוֲהַמְמ םִיָלְנַר ןְוָא תֹוֵבְׁשְחַמ ׁשֵרֲח ליי
 פ | :םיחא ןיּב םיִנָדְמ תָלְׁשִמּו רֶקׁש דע םיִבְְּכ יָת

 ְָּמַא תרות שטתהלַאְו בָא תֶוצַמ יֵנְּב רני
 :דֲחיִׂשְת ְָתרְגְרנ-לַע םלָנָע ריָמְת ךְּבְללע םֶרָשְקִי
 איָה תוציקהוי ְּךלְע רֶמָשִּת ּךבְכְׁשִּב ְךֶתא הְָּנתְּכְלַהְתַהְב==

 :רָחּומ תחְכִּּת םיח ְּךֶררְו רוָא הָדֹוָתְו המ רג יי
 Cp 6, 1—rg add | ז *16 mlt MSS Edd Vrs כ | 2 | 6 6 יִתְפָשְב]

cs? | 716 6 (uh51 הָכְל ת  | a?ב + 'נהו ' el3 ** 6 ָךּוצַא ? | ל-ל 41 ? צ 
 (éxAuéuevog הָפְרַתַתדלאו | << frt stich alter ( הָבֲהְהו ( | 1 6 4-8 6
 טמפ | 5 * 1°30 b-b 5_6MSS | (cf 6 6 Bpéxwv = Ti) 'קי חַָפְמ;, 6
 חָּפִמ | 7 *1 ft ןיצק | =? = */, stich? | 8 6+ nonn stichos ו זז 24,347 ַָלַהְתִמ |

 3 + K6 ּוניִעְּב, 0300 וָנ-- | ל 8639 ולָגַרְכ, 6 =t | 5 038 ויָתְעְּבִצֶאַּכ
al | ciny|שרח 6 ּוּבְלְּב | ל 15%  cgתועָּב--, 9 1תעַב- | 14 *  

 - cjg 6 תע; א םִיִנֹדָמ צו םיִנָדְמ, 0 םיִנָיִדִמ | 16 1 6  תכעות, א תוב--|
18 dl %*15ץורל (>:ג et fit 6( | 22 ** ₪ 61; al = trspon post 23 | 23 5 

 תַחָכּוה; 636 ו תַח=.



 1032 ילשמ 7,13—6,24

 :היִרָכְנ 'ןושָל תֶקְלָחַמ יער תֶׁשֲאַמךְרֶמְׁשַל=י
 :ָהיֵּפַעפַעַּב ְךַחְקִּת"לַאְו בכ הָיפְי דֵמֲחַּתלַא5
 :דּוצת הָרְקִי שָפַנ שיא תֶׁשֲאְו םֶחַל רַּכּכז דע יהָנּוז הָשֶאדדַעְב כל

 :הָנָפֶרָשַת אל ויְְגְבּו וקיִחְּב שא שיא הָּתְחִיֲה7
 :הָניִוְּבַת אל וילנר םיִלֲחַּנַה-לַע שיא ךלהי"םא%
 ם הב ַעְגַּנַהְ ל הָקָּנִיאְל ּוהעְר תֶׁשֲא-לֶא אָּבַה ןַכ*

 :יבֲעְרָי יב ושָפַנ אָלַמִ בֹוָנְנִי יִּכ בָנגְל וזוביד'אל 30
 :ןָתַי ֹותיֵּב ןוְהד לָּכתֶא םִיָתעְבְׁש םלשי אָצְמְנְו יי

 הנשי אָה שנ תיִחָשַמ .בָל"רסֲח הֶׁשֲא ףָאנ
 :הָחְּמִת אָל ּותְּפְרָחְו אָצְמִי ןְטְועגי

 :םֶקְנ םּויְּב לומָחְי אָלְו רֶבָגיתמֲח הָאְנְק"רִכיי
 פ | דַחָשהְּבְרִת יִּכ הָמאיִדאָלְו רֶתְּכ"לְכ נפ אָשְיְאְלי

 ָּךֶתִא ןַפְצִּת יֵתֹוָצַמּו יִרָמַא רָמְש יִנְּבִי 7
 :ךיגיע ןושיִאָּכ יִתְרּוְתְו  הָיִחָו יִתוְצִמ רַמְׁש

 ְָּבִל חּולדלע םַבְתָּכ ְךיָתֹעְּבִצָא-לע םֶרָשְקי
 :אָרְקִת הָניִּבַל עָדמּו תא יִתָחַא הָמָכָחַל רַמָא
 :הָקיִלֲחַה ָהיָרְמא הירְכְנִמ הָרֶז הָׁשֲאַמ ּרֶמָשְל<

 :יּתְפְקְׁשנ יִּבנְׁשֶא רעְּב יָתיֵּב ןולַחְב יב
 :בָלירַפֲח 'רַעְב םיִנָּבַב הָניֵבָא = םיאָתְּפב אָרֲאְיי

 :דַָעָצְו ּהָתיּב ּךְרֶדְו ּהָּנּפ לָצַא קושב רבעי
 :הָלּפִאְו הָלְיַל 'ןושיִאְּב םֹי יֹבָרעְּב"ףְׁשנְּבי

 :לבל תרָצְנּו הָנּוז תיש ותאְרְקְל יהַׁשֲא הָגהְויפ
 הל שאל ּהָתיֵבְב תָרְרסְו איָה היַמְהִיי

 7 ראה הי הזעה ל הקשנו ו הקנתה
24 “lc 6(A) JI cf Hos3r | ל 1 ₪5 6 )6 2( 364 ןושֶל | =I fr 

  | 27 = :nendi: 2 || v 29 frt gloss | 30 * 1 6 nonn MSSהָנֹּוּוַה ׁשֵא רֶעְב יִּכ

 | ?  | 32 4בונגי יכ 6 ושפנ אלמל)  et cigבָּנַגל |)  | bP ₪ glossאלה
 ל 63 ּהָתיִּב ||  7, 1 6+ 806 |v 5 = 2,16 (add?) | 6 *1 ₪5 6 Vrs nDשק

ins ₪ IT | © 63 הָפְקַשְנ et antea 5 06בנשא (6 66 ד rAareiag) | 

  $ aI <6 | ? trsp 8% postאָרִּתַו ₪ ה  6Sהאראו; *54155 * 7
 ל ] ןושֶאּב א |  m cs | 81c Vrs ng | 9 * 1 frt 23 6 Jdc 199םיאתפב

tempore cf 20,20 | ro *1 ₪ 6 6 הָשֶאָה | ° 1 fit טול cf Gn 38,14 || Ir prps 

 . cf Cant 3,2. 3תֶבָבַסְו



+9 PROVERBIA 1033. 

 :יָרדְנ יִּתְמַלׁש םויה יִלָע םיִמָלׁש יֵחְבְזיּ
 ָרֲאְצְמָאְו ךיִנָּפ רתשל ְְּתאָרְקל יִתאָצְי ןּב"לַעיפ

 ס = םִָרְצַמ ןּוטַא תּובָטֲח יִׂשְרע יִּתְרְבְר םיִּדְבְרַמי*
 :ןוָמנקְו םיִלָהֲא ירָמ יֵבְּכְׁשִמ "יִּתְפגי

 :םיִבָהֲאָּב ּהָסְלַעְתַנ רָקְּבַה"רע םיִדָל הָוְרנ הָבָלי*
 :קוחרמ ְּרְְּב ךלֶמ ֹוְתיֵבְּב ׁשיִאָה ןיא יִּכיִ
 :וְתיֵב אָבְי אָסָּכַה םֹנְל ֹודנְּב חַקָל ףֶסְּכַה רצ

 :ּונחיִדִת ָהיִתְפָש קְלֲחְּב ּהָחְקל בב ותַטַה יי
 'אָבְו חַבָמילֲא רושָּכ יסָאְתַפ ָהיִרְחֶא ּךְלוָה=

 ודְבָּכ ץח חַלַפְי דע: :"ליוָא "רסּומדלֶא סֶכֲעְכוי
 יחַפלֶא רֹוּפצ רַהַמַּכי
 :יאּוה ׁשְפנְביּ עדיאל

 :יִפ"יַרְמֲאְל ּוביִשְקַהְו יל-ועמש םיִנָב הָּתַעְויּ
 :ָהיִתּוביִתְנְּב עַתֿת-לַא ְּךָּבל ךיִכְרְד"לֲא טׂשיײלַאפ

 ָיְִָהּכ םימָצַעֹו הָליפַה םָלָלֲח יב
 :תֶוְמיִרְרחלֶא תּורְרַי ּהָתיֵּב לוָאְש יכְרד>
 :הָלוק ןתת הָנּובְתּו אָרְקִת הָמְכָחיאְלֲהי 5
 :הָבָצִנ תֹוביִתְנ 'תיִּב 'ְּרדיִלָע םיִמֹרְמ-ׁשאָרְּב*
 :הָנְרָת םיָחְתְפ אוָבְמ .תֶרָקקיִפְל םיִרְעְשידל +

 :םֶדָא ינְּילֶא יֵלוקְו .אָרְקֶא םיִשיא םֶביֵלֲאּ
 :בל ּוניִבָה םיִליִסְכּו הָמְרָע םֶיאָתֶפ ּוניָבָה5

 :םיִרְׁשיַמ יֵתָפְׂש יחַּתְפַמּו רָּבִדַא "םיִדיִנְנדיִּכ ּועְמָׁשי
 :עַשְר יֵתְפְׂש תַבעּותְיי יִּכַח הֵּנְהִי תָמָא-יִּכז

 :שקעְו לָּתְפַּנ הב ןיִא יֵפיירְמֲאלכ קֶָצּב
 :תַעָד יֵאְצַמְל םיִרשִיְו ןיָבַמַל םיִחְכְנ םֶלבְ

trsp 6 Vrs ,adל  | Vrs ABQ]6 ?טזקשאש ?( | 177 *1 6  prps ‘NBT cf16  

frt = edamus, fruamur (cf arab5*32155 םילהאו | 18  et 1 6 Vrs etרמ  
etc: unt :5,1). Ante vel post 18 duo hemistichi exc || 22 * 6 :+:%שלע ?  

 םָאָתַּפ cf 3 | * 6() אָבָי | 638 בֶלָכְכְי, ע שָבְכְכּו | %1 6 Vr רסזמ | * %
et 23%אבי 22  trsp frt postליִאְּ "' כז סֶבָע רֶסּומלֶא ליֵאַּכ | 23 **  

 post 22 םאתפ | 24 lc 6 יִנְב עֶמְׁש et בָשְקַהְו | 0ק 8, 2 **>6 | 6

Tiny 6) 820 | 3 cf 120; prb in 8,1—3 stichus (v 5ןגשטסצ  BV) ava 

prps Dיnנָכ cf 89 |1 6 20606 ּוניִכָה | 6 * c1< | ף MSK®) dl cf 1,22—zr 
 ל 1? חַתְּפָמּו )==*M5:( | 7 <= 1 6 63 יֵתָפָׂש (ץ1 יל הָבֲעֹותְ) יִתְבַעַותְו 6( 1%
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 . 4 ילשמ 30—8,12

 :רָחְבִנ ץּורחְמ תַעֹלְו ףָסּב"לַאְו יִכְסוִמ ּוָחְקי
 :ּהָבּוְׁשְי אָל םיִצְפַחִלְכְו םיִניִנּפִמ הָמְכָח הָבֹוט"יכ ו

 :אָּצְמֲא 'תֹוָמזְמ תַעָדְו" הָמְרָע "יִתְנְכָש הָמְכְח יֶנֲאיי
 תַכָּפְהַת יִפּו עֶר ְּרדְויְואְנְו הֶאֹג ער תאנָש הָוהְי תֶאְרִי יי
 :יִתאָגְׂש :הָרּובְג יל הניב יִגַא הָיִשּותְו הָצֲע"יִליי

 :קֶדָצ ּוקְקַחְו םיִנְָרְו ּוכְלְמִי םיִכָלִמ יב
 :'ץֶרֶא יַמְפְׂש"לְּכי םיִביִדְנּו ּורָשָי םיִרָש יִּב
 :יִנְנָאְצְמַי ירְחָשְמְו 'ִבָהַא "היִבַהֶא יִנַאי

 :הָקָדְּו קת ןוק יִּתֲא דֹוכָכְוירֶׁשעיי
 :רָחְבִנ ףָָּכִמ יִתְאּוְבְתּו זָפִמּו ץּוְרחִמ ייִרְפ בטי

 :טּפָשַמ תַביִתְנ ךותַּב ךְלַהַא הֶקְדְצְדחַרֶאְביי
 פ 'אלַמַא םֶהיִתְלְִאְו שיבה ליָחְנַהְלי

 :יזָאמ וילְעְפַמ םֶדָק "וָּכְרּד תישאר יִנְנְה הוה:
 :ץֶרָאיַמְקִמ שאֹרמ "יִּתְכַַנ יסֶלועַמ

 :םיָמְדיִדּבקנ תֹוננעַפ ןיִאְּב יִתְלְלוח תוָמהֶתְיִאְּבי
 :ִּתְלְלוח תֹוְעבְנ יֵנְפִל ּועָּבְטָה םיִרָה םֶרָמְּב5ּ

 :לֵבָּת תֹורפע ישארו יתוצּוחו ץֶרֶא הָשָע אְלדדעא

 :'םוהָת ינְפילַע גוח יִקחְּב .יִנָא םָש םַמָש וָניִכַהְּביז
 :םִוָהְּת תוְניע זוזעב לַעָמִמ םיִקֶחָש ָצְמַאְּב

 :ץֶרֶא יִדְסּומ 'דקּוחְּב יויָפיורְבַעַי אֵל םִיַמָו וקָחוַיל מושבי
 תֶקָחָשְמ םִּיוםְי 'םיִעּושָעָש הָיִהֶאְו ןוָמָא ולְצֶא הֶיְהֶאְו

 :תע"לֶכְּב ונפל
cf1? תומְזְמּו תעד  °° || vicinusןֶכָש  cf686 רֶסּומ || 12 *  ro lc IMS*= 

ct) 1,4 | 13 = prb dl || 14 16 630 7 et postea ‘7| )22155*%"(. Trsp63% ( 
 !v 14 post 12 | 16 °° 1 frt c 6 Jue | ל mlt MSS Edd 369 PY; prps *ץיִרְּמ

v 17 post 13 vel0 עמ יִבָהא; א ָהיִבַהא | ? = בָהא; פק  suste ?) || 17 *1c 
maj; 90רך  linvers || rg sic Occ et Or || 21 6+ 1 stichum || 22° mlt MSS 

 | Hie 'רָב | ל 1 c 650 וָכְרּד | < >63 || 23 * ins frt 6 1115*9 ‘JN || * 6( וש 5:

cf w 139,13 | 24 1 6 6 rag rnyds (cfיִתפַסְנ  (sim S$EYA) = ‘ADJ; prps6  | 

 Hi 38,165 יִכְבְנ Hi 28,11; 38,16 | 26 * קזקs ריִצֶח et antea תש || °  יִסיִסְר

cf 6 — sed1גּוחְּב —  ef contudit?; al NW) | 27 * prpsםכרו  cf Cant 5,2 vel 

cf Hi 26,10 | > 6 avéuwv | 28 1 6 Vrs yy | 29 *5 >9F | *1 ₪ 6 6 
stich v 29 dl (secundum al exc vb nonn) | 30 * opifez (630) =ּוקְּוחְּב ; */;  

 J cf Cant 7,2 vel ןָּמוא ; A ןומָא alumnus | * 68 ויעושעש .



4-8 PROVERBIA 1935 

 ס | םֶדֶא יִגְּבתֶא יַעְׁשִעְׁשְו וִצְרֲא לְַתְּב תֶקָחַשְמיי
 :'ּורָמשי יִכְּד יִרָשַאְו  "יִלדּועְמש םיִנָב הָּתְעְו'*
 :ּועָרְפַּת-לַאְו ּומְּכַחְו רסּומ ּועָמָש +
 תֶזּוזְמ רמָשְל םוֶיווְי יִתֹתָלַּד" לע דָקְׁשְל יל עמש םֶדֶא ירָשא 2

 יָחְתְ :הוהְיִמ ןוצָר קָפַיַו םִיַח יאָצְמ יֵאְצמי יִכ
 ס תֶוָמ ובֲהֲא יִאְנָשֶמילְּכ :ּוָׁשְפַנ סמח יִאְטחְוי

 :הָעְבְׁש ָהיֶרּומע הָבָּצָח ּהָתיַב הָתְנָּב תֹומְכֲחי 9
 :ּהָנֲחְלְׁש הָכְרֲע ףא ּהָניִי הָכְסָמ ּהָחְבמ הָחְבָמ

 :תְרק "יִמְרְמ יֿפֿג-לַע יאָרְקִת ָהיְתרַענ הָחָלְׁש*
 :ול הֶרְמִא בל-רסֲח הָּנָה רֶסָי יִתָּפדיִמי

 :יִּתְכְסִמ ןיָיְּב ּותְׁשּו יִמְחלְב ומחל וכל
 :הָניִּב ְךֶרָרְּב ּורְׁשֲאְו ּויֵחְו םִיאָתּפ ובזעפ

 ממ עְׁשְרל ַיִבּומּו ןּלָק ול תקל ץלורסיז

 יח םֶכָחְל חכוה ָּאָנְשיּפ ץל חכות-לַא*
 :חקל ףָֹויְו קידצָל עֶדֹוה דֹועיַּכֲחיְו םֶכָחָל ןתפ

 :יהָניִּב םישדְק תַעָדְו הָוהְי תֶאְרִי הָמָכָח תֶלֲחְתי
 םייח תֹוָנְׁש ףל ּופיסויו : ְּךיָמְי ובר יִבְדיִּכיי

 :אָשִת ךדבל ְּתַצלְו ל ָּתְמְבִח תְמַכֲח-םָאי
 :יהָּמ הָעְדי-לבּו יתויַתּפ הָיִמּוה תּוליִסַּב יתַשָאי

 :תֶרק יִמְרִמ אְָפ"לַע ּהָתיִּב חתַפְל הָבָׁשיְו 4

 :םֶתוחְרא םיְשִמה רד יִרְבְעל ארל
 ול הָרַמָאְו ב?-רַסַחְו הָּנָה רֶסָי יִתָפ"יִמי6

 :םָעְנִי םיִרָתס םֶחְלְו ּוקָּתְמִי םיִבּונְג םיָמיז
 פ | ָהיִאְרְק לאש יִקְמַעְּב םׁש םיִאָפְרִיְּכ עַדי"אָלְויי

 3r nonn vb v 30-3ז -- frt םיעושעש היהאו = 41; םוי םוי שפסק 5%

 ןומא | 32 * כזט dl | ל trsp 6 6 post 34 יל | צ 33 6 6 6 | 357
 יאָנמ יַאצמ cf( 65(; 16 064 אָצָמ יִאְצִמ | ,Cp g 1 16 6 (טחמק6וטש) הי
 3 * cjg 6 6 ₪ 6 יפגזלע; 369 הָניִאָרְקַת | "ו? | 4 3 הָרמֹא | 6 םסזושו
 abstractum = 6802 600000ףש ? || 7 pps הָמְלְּכ | 9 6 סוססט . . 6

add; v 0--10 <15%99 156. 10—1צ 7--זס 41  add;(30) ; 6 ףַלַא = ןּמ | דס 6+  
 ®MS*e< 45 | זז prps ּופסַויו | 2 6+ add | 13 * dl vel | NW post תוליסכ

 * prps Nn: (cf 6), quod frt 6 6 conjg 6 הימה || 1? הָמּואְמ; G3AU הָמְלְ

pers) | 18 6 + 48 אתבט | 16 3 הָרֶמאו 1.  
67* 



1-3 

cf 6,11 | 

 1036 ילשמ

 יהָמלְש יֵלְׁשִמיי 0
 :ומִא תנּות ליִסָּכ ןבּו בָא-חַּמׂשִי םֶכָח ןְּב

 :תֶוָמִמ ליִצַּת הְָדְצּו עׁשָר תָֹרצֹוא ּוליִעוידאְל-
 :ףְְהָי םיִעָשְר תָּוהְו קינצ שָפְג הָוהְי ביִעְראְל
 :'ריִשעָת םיִצּורָח דיו הָיַמְרְףכ 'השע ישאר+
 :שיִבָמ ןְּב ריִצְקּב םְָּרְנ ליִכְשִמ ןּב ץֶיקּב ךגא:
 י'סָמֶח 'הָפַכְי םיִעָשְר 'יִפּו קיִדצ שאָרְל "תּוכְרְב
 :בָקְרי םיִעָשְר םֵׁשְו הָבָרְבִל קידצ רכז
 :טבְלִי םִיתפִׂש ליִוָאְו תְֹצִמ חָכִי בל דםֶכָח
 :עְַנְי ויִכְרִּד שֶקַעָמּו חַָּב לִי םתַּב ךָכוה
 :יטבְלְ םִיתפְׂש ליִנֲאְי תֶבַצַע ןֵּתִי ןוע ץכָקיי
 :סָמָח הָפַכְי םיִעָשְר יִפּו קיד יִּפ םיִיַח רֹוָקְמי
 :הָבָהֶא הָּתַכְּת םיִעָשָפלָּכ לעֶו םיִָנָדְמ רֶרֹעְּת הֶאְנָשיי
 :בל"רסח יול טְבָשְו יהָמְכָח אצּמּת ןובְנ יִתְפֶשְביי
 :הָברְק הָּתִחְמ ליִוָא יִפּו תעֶדּונּפְצִי םיִמָכֲחי
 :םֶשיִר םיִַּד תֶּתַחְמ ונע תָיְרק ריֵׁשָע ןוהיי
 :תאָּטַחְל עָשְר תֶאּובְּת םיִיַחְל קיּנצ תֶלְעְפי
 :הָעְתַמ תַחְכות בָזעְו רָסּומ רמוש םיִיַחָל חרָאיל

 :ליִסכ אּוָה הָּבִד יאצֹומּו 'רֶקָשיִתְפִש הָטְנַש יהָפַכְמי
 :ליִָּשמ ויִתְפֶש ּךָשּוחְו עשָפלְּחְי אָל םיִרָבְּד בֶנּבי
 :יטעֶמְּכ םיִעָשְר בק קיִדִצ ןושל 'רָחְבַג ףֶסָּכי
 :ּותּומָי יבל"ירסֲחַּב םיִליוֲאֹו  םיָּבר וערי קידצ יִתְפשיי
 :הָמַע בָצֲע ףָסּוי-אָלְו ריֶׁשֲעַת איה הָוהְי תָכְרִּב=י
 :הָנּובְּת ׁשיִאְל 'הָמְכֲחְו הָמְז תֹוׂשֲע ליִסְכַ יקוָחְשכ*י

Cp ro, ז -* <68 | 3 8 c MSS Edd םיִדְנוּב | 4°1c Vrs Wh] 
Plcvhy | > 6+ add || 6° 60+ kupiov | ל prps יִנָפּו vel ‘91 2) | © prps 

Flv 

vel Jp | g 1 ₪ yi: vel דַעַמי cf 25,19; w 26,1; al minus bene Ayn) | 

 |  ** = 8b; 66 56 eAtrxwv uera rappnciag eipnvoroiei || 13 °° >6Fזס

  velתומל || 18 * קזק הָסְכִמ | ל 16 6 רשי  velהָּתֲחַמָל  | 16 prpsל 6 רָבָנְל

 ןֶחְבָנ  prps PY cf 16,13 | © 1 frrNyiD1 | 20 * 6 01 (rerupwuévog)ל |

vel6 ועדי | ל 1 זז רֶסָחְּב  ft Ny, ,guast obolus || ax * 4MSSסָאְמְנ 2(; 1  

 רָחֹתְּב cf Vrs || < >6 | 23 * 121155 6 'שב | * prps הָמָחְכּו.



10,24- 7 PROVERBIA 1037 

 :ןתו םיקידצ תֶואָתְו ּונָאֹבִת איה עָשְר תֶרֹוגְמיי
 :םֶקוע דוָסְי קידצו עַשְר ןיִאְו הָפּוס רֹובֲעַכ*י
 :ויָחְלְשְל לַצָעַה ןכ םִיַגיִעל ןָשֶעְכְו םינשל ץֶמָחַּכי*
 :הָנְרֶצְקִת םיִעָשְר תֹוָנׁשּו םיָמָי ףיסות הָוהְי תֶאְרִיי
 :דבאת םיִעָשְר תַוקְתְו הָחְמַש םיקידצ תָלֲחּות**
 :ןוָא יִלַעָפְל הָּתַחָמּו הָנהְי ךְרַּב םתל זוַעְמי
 :ץֶרָאונכְׁשִי אָל םיִעָשְרּו טוָמײלַּב םלֹוֲעְל קיצי
 :תַרָּכִּת תֹוכְּפָהַּת ןושְלּו הָמְכְח בּוְנָי קיצי
 :תֹוכָּפְהַּת םיִעָשְר יִפּו ןוְָר 'ןּוָעְדַי קידצ יֵתְפִשי
 :ונּוצְר הָמְלִש ןֶבָאְו .הָוהְי תְבַעוְת הָמְרמ נְזאָמי 1

 :הָמְכָח םיִעּונְצְדתֶאְו ןֹולק אָבִיַו ןודז אָּב
 :"'םהָשְו םיִדְְּב ףָלָסְי םֶחְנִּפ םיִרָשְי תַּמּת
 :תֶוָמִמ ליִצִת הָקְְצֹו הָרְבְע םְּב ןֹוָה ליעוידאלי
 :עָׁשְר לפי ּותָעְׁשְרבּו וָכְרּד רשיִּת םיִמָּת תָקָדַצ
 :ּודְכָלְי םיִדְגַּב תֹּוַהְבּו םֶכיִצַּת םיִרָשְי תק
 :הָדָבֶא 'םינוא תֶלֲחֹותְו הָוְקִּת ידבאת עֶׁשְרי םֶדֶא תּומְּבז
 :יָתְחַּת עָשְר אָבְיַו ץֶלָחְנ הָרְּצִמ קידצ*
 :ּוצָלֲחִי םיִקיִּדצ תַעְדְבּו ּוהֲעַר 'תָחְׁשִי ףְנֶח יהָמְב
 :'הָּנְר םיִעָשְר דְבַאבו הָיְרק ץֶלעַּת םיקידצ בובי
 :ָרָהָּת םיִעָשר יִפְבּו "תֶרָק םוָרְּת םיִרָׁשְי תַּכְרְבְּבייי
 :שיִרָחְי תֹונּובְּת שיֶאְו בקרח ּוהָעְרְלָּביי
 :רָבָד הָּפַכְמ חּורְַמָאְגו דוס"הלַנִמ ליִכְר ךלוהי:
 :ץעוי בֶרְּב הָעּושְתּו םֶעי"לָפי תלְּבְחַּת ןִאְּביי
 :חטוב םיִעָקֹות אנשְו  ֶז בֶרָעיּכ עורי על
 :רֶׁשְעּוכָמְתִי 'םיִציִרָעְו ידֹוְבָּכ ךָמְתִּת ןְח-תָשֶאי
 :יִֶזְכַא ורֶאָש רכעְו דָסַח שיִא ושְפַנ למי

24 5 bexrh JR; 6* + add post תרוגמ et ןתי || 26 6 לְועָה | 29 16 Vrs 

on? | 32 8 hic incip cp זז || * 6MSS GV .ןועְרי Trsp frt 31b post 32a et 
32b post3ia | Cpr, 3 ** <6; קז ** 6 פגם 36 זסל || ל 16 QWDW, א 

  | v7 inc || = 6 bikaiou otkםֶתָּנַהְבִו  | + 4 <6 | 6 1 6 Vrsםִֶּשְו  velםֶּדַשְו

vrai; םיִלָוע ? | ף * 6 יִפְּב | * 6 תַחַׁש elעשר >2ג155*= | * 6 םיִלְוֶא צ | 
 זז <" >6 | 15 1 ער || 16 * ₪ 6 6 תַאְנָש הָשֶא ןֹולָק אָסְכְ |  *°>6, cf ad 3זס

 רָשי < ּורֲפֲחְי םיִלַּצֲע ןוה | * 1 6 6 םיִצּורָחְו | 17 555*= 2864 שמ דיִסֶח
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 :תָמָא רָכׂש הָקְרצ עֶרֹוְו רֶקָשתלָעִּפ השע עֶׁשְרי
 :וִתֹומְל הָעְב ףָררְמּו םִיַחְל הָקְדִצ"ּכיִפ
 ְָרָד יַמיָמְּת ונוצְרּו בֶל"יׁשְקִע הָוהְי תבֲעּות=>
 :טָכְמִנ 'םיקידצ עֶרָזְ  עָּב הָקּבײאְל דָיְל ניי
 :םַעָט תַרָסְו הפי הָׁשֲא ריָזֲח ףָאְּב בֶהֶז םֶזְנ
 :הָרְבע םיִעָשְר תֶנְקִּת בֹוָטיְדַא םיקירצ תא:
 :רֹוסְחַמְל"רַא רֶׁשיִמ ּךָשחְו דע ףָסֹונְו רּזפְמ שי
 :אָרוי אוה-םנ הָיְרַמּו ןַשדִת הָכְרְּב"ׁשְפְגפ
 :ריִּבָשַמ ׁשאָרְל הָכְרְבֹו םוָאל ּוהָבְקי רֶּב עמ
 :ּונָאּובְת הָעְר שֶרדְו ןוצָר 'שָפַבְי בוט ירֲחְׂש
 ּותָרְפַי םיקידִצ 'הָלָעְכְו ילוָּפִי אּוְה ורָשְעְּב חטוב
 :יבל-סכֲחל לינַא דֵבֲעְוי חּוְרְדלַחְני ותיִּב רָכעפ
 :ימְכֲח תושפְנ תקל םיִיַח ץע יקיר 0

 :אַמותְו עֶׁשְייכ ףא םָלְׁשי ץֶרָאְּב קידצ ןהיי
 :רעְּב תַחְכות אנושְו תַעְּד בַהֶא רֶסּומ בהאי 2

 :עיִׁשְרָי תֹומְזִמ שיִאְו הָוהְיַמ ןוצְר קיפי בוט
 :טֹומִ"לַּב םיקידצ שְרָשְו עשָרְּב םֶדָא ןָּכײאל
 :הָשיִבְמ ויָתֹומְצעְּב בקְרְכּו ּהָלעַּב תֶרֲמְע לִיַח תֶׁשֲאי
 :הָמְרִמ םיִעָשְר תלְּבְחַּת טֲּפְׁשִמ םיִקידצ תֹובְׁשְחַמ
 :םַיְִי םיִרָש יפו .םְָבְרֶא םיִעָשְר יֵרְבּר
 :דֶמַעַי םיקיִדצ תיִבּו םֶניֵאְו םיִעָשְר ְךופָהל
 :זּוְבְל הָיָהִי בל-הוענְו שיָא- לֶלַהְי ולָבָשיִפְל
 :םֶחָלרַסַחְ דָּבַּבְתַמִמ ול דָבָעְו הלב בוטפ

 :יֶרוְכַא םיִעָשְר יִמִחְרְו וְּתְמָהְּב שָפְג קידצ עי"
 :יבל"רַסַח יקיר ףּכרְּו םֶחָליעַּבׂשְי ותָמְדִא דבעיי
 :"ןִתַו םיקידצ שְרָשְו םיָעָר דוָצְמ יעָשְר דָמְחייי

 181? רַבָש | 19 * 115 63 ןב; 1 ₪ הער | * Vrs תומל | 21 = 0ז*אג
 םיקידצ עַרֹוְו 6( 18 ₪ 6 | 23 1215 6 הדבא || 24 קזקפ רֶׁשֲעַמ ?) || 25! הורי +
 nl: (mit MSS et Or**= nl). Vel hemistich 1? ראות איָהְ"םג הָרָרֲאָמּו 61 |

 26 חו: MSS י maj | 27 * 6 שרח | ל prps קיפי cf 3,13 | 28 *1 לובי | ל 6
 6-06 (avrAauBavéuevoc הָלָעַמּו || 29 -* ? | ףס *1 ₪ 6 6 קַרַצ | * 1 + 6 6

cf iPetr 4,18 | Cp 26 ןג6גו6 סש6זסו  (rapavéuwv) Dk | 31 dub; 

9 iMSKee 63 דבועו; ] + רּובענ cf Jos 5,11 | 7? ול רַסְחַי cf Dt 15,8; 6 806 || 

 - ןוכי  velםיקתנ) ןֶתיִא  1 6 6 €v Oxupwuadw, (Tל |  cf 14,1ו < דַמָשָי



PROVERBIA 1939ו-8  

 :'קיִצ הָרָצַמ אָצַיו עֶר 'שָקומ םיִתְפָש עַשָפְביי
 :ול בושְי םֶדָא"ידְי לּומְנּו בֹוָטעַּבְשִי שיִאדיפ יָרְפִמיּ
 :םָכְח הָצַעְל עֶמְׂשְו ויָניִעְּב רֶׁשָי ליִָא רָב
 :םּורָע ןוָלָק הָפֹכְו ּוְָעַּכ עֶרוו יב לייא"
 :הָמְרַמ םיָרָקְׁש דַעְו קְדָצ דיני הָנּומֲא יפני
 :אּפְרַמ םיִמָכַח ןושלּו בֶרָח תּוָרְקִדִמְּכ הָמּוְּב שיי*
 :רקש ןושְל הָעיִגְרַא-רַעְו דַעְל ןו:ִּת תַמַא-תפׂשיפ
 :הָחְמְׂש םולש יעיל עֶר יׁשֲח"בְלְב הָמְרָמַס

 :עֶר ּואָלַמ םיִעָשַרּ ןֶואדלָּכ | קיל הָנאדאָלו
 :ֹוָנֹּוצְר הָנּומֲא ישעו רקָש-יִתְפָש הָוהְי תָבַעוְתִ

 :תלוא אָרָקִ םיִליִסַכ בֵלְו תַעְּב הָסָכ םּורע םֶדא

 :סָמָל הֶיָהת הְֶַר לָׁשְמת םיָּרָח"דִיי
 :הָנֲחמְׂשִי בוט רֶבְדְו הָנֲחְׁשִי שיאזבָלְב הָנֲאְדי
 :םֲעְתַּת םיִעָשְר ְךֶרָרְו 'קיִַצ יּהֲעַרְמ תי
 :ץּורֶח 'רָקָי םָדֲא=ּוהְו 'וָיצ הָיִמְר יְִּרֲחַדאליז
 :תֶוֲמילַא יֹהָביִתְנ ְךֶרָרְו םִיַח הָקָרְצ חַרָאְּב=י
 :הָרָעְג עָמָשאָל ץָו יבא יִרַסּומ םֶכֲח ןֵּבי 3

 :סָמָח םיִדְנְּב שָפְנְו בט לֵכאָי שיִאדוִפ יָרְפִמ
 :וָל"הָּתִחִמ ויִתְפָש קשפ וׁשְפַנ רמש וי רצני
 :ןָשַרֶת םיִצְרָח ׁשֹפָנְו לָצָע וָשְפִנ ןיִאָו הָואְתִמי
 :ריִפֲחיְו שיִאְבו עָשְרְו קידצ אָנִי רֶקָשְרַבּדְ
 :תאָטַח ףָלִסִת יהָעְׁשְרְו ְּךְרָּדיִּת רֵצִּת הָקְדְצְ"
 :בָכ ןָהְו שָשרֶתַמ לכ ןיִאְו רָשעְתִמ שיז
 יהרג עָמָשאָל שרו רָע שיִאישָפְנ רֶפְכ

  | 8ביִשָי  | * 6304 | 14 K QW, 0שקומ  velשקזנ 6 16: 13
cf w 91,10; 6אָטּוב (0ז** חמוב) || 21  sic Occ, Orערוי | זז 1? חיפי | 18  

Jes 25,12;ָהְנָחְשַּת (גנָחשְּת ?  vel25 6 הֵׂשֹעְו | 25 ] ּונָתְשּת MSSהָואָנ | 22 1 6  
cf H 398 || 6A + 12, .26,5) 6 ּונֶחְמַשִי , ְהנָח-- | 26 **1 ּוהעְרַמ רֶתָי  
AS? | = lc 6S invers cfל =  | et postea 6 + 13,213 | 27 * hap leg 

 1,13; 24,4 et ₪ םֶדָאְל | 28 * 6 uvnoikKdkwvy = הֶרְבְע ? 0 devium; 1 frt אל

 בוט vel (cf 16,29; w 36,5; Jes 65,2) בָעְתָנ ? | ל 1 6 25MSS Vrs -לָא | 0 3

cf 12,14 |12,1 || 2 5 380 עַּבְׂשִי  cfרֶסּומ | *1 בָהֶא  | pW);ז *1א15* 63  

nisi mavis W9) | 5 1 Wal cf 19,26 ]הָנָאְתַמ  frt dl (cf 630) et 1 antea4  

 + 6 >6 | * גאי 6% םיִעׁשְרו | 8 קזפפ הָלָאְנ אָצַמ 0)
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 :יָדֲעְדִי םיִעָשְר רֶנְו יחָמְׂשִי םיִקיִּדצדרוָאי
 :הָמְכָח 'םיִצְעוְנ-תֶאְו הָצִמ ןֶתִי ןודְְּבְדיקריי
 :יהָּבְרִי דוילע 'ץֶבְקְו טָעְמְי ילָבָהַמ ןוִהי
 :הֶאְב הָואָּת םייח ץעֶו בֶלהְלְחַמ הָכָשָמְמ תָלָתֹוּתי
 :יּלְׁשי אּוָה הוְצִמ אֵריִו ל לָבָחָי רֶבָדָל דביי
 :תִוָמ יִׁשְקֹּמִמ רּוסְל םיַח רוָקִמ םֶכֲח תרתי

 :ןָתיִא םיִדְנְּב ֵּרָרְו ףְחָּתְי בֹוטילָכְׂשי
 :תָלְנא שָרְפִו ליִסְכּו 'תעֶדְב הָשָעְי" םורָע"לָּכי6
 :אַּפְרַמ םיִנּומָא ריִצְו עֶרְּב 'לּפי יעָשְר ְּךָאְלמיי
 :דָּבְכְי תַחְכּות רָמשו רסּומ ַעָרוּפ ןולקו שיר
 :עֶרַמ רּוס .םיִליספ תַבָעותְו ישפנל בֵרֲעָּת הָיְהנ הָואַּתיפ

 :עורי םיִליִסְ הָעֹרְו םָּכֲחְו םיִמְכֲח"תֶא ךולהיי
 :בוטֶלַשְי םיִקיִּדֹצ-תֶאְו הַעְר ףַּדַרִּת םיִאָטַחיי
 :אטוח ליח קיל ןּופְצְו .םיִנָביְּ ליִחְנַי בוט?

 :טָּפְׁשִמ אל הָפְסִג שי םיׁשאָר רי לכאב
 :רַסּומ ּוָרֲחְׁש ובָהאו ֹוָנְב אנוש וטְבָש ךשוח*י

 :רָחְחִּת םיִעָשְר ןְטָבּו שְפִנ עַבָשְל לָכָא קיצ*5
 :ּונָסְרֶהַת הדב תֶלְואְו ּהָתיִב הָתְנְב 'םיִשָב יתֹוָמְכַחי 4

 :והזוב ויִכְרִּד זולְנּו הָוהְי ארי ורָשְיְּב ךלוה*
 :'םֶרּומשַּת םימכח יִתְפְשְו "הוא .רָטָח ליִוא-יָפְּב
 :רוש ַחָכַּב תֹואּובִּת"בְרְו רָב סבא ייִפְלֲא ןיאְּבי

 :רָקְׁש דע םיִָוְכ חיִפָיְו בכי אָל םינּומָא דעי
 :לֶקָנ ןֹובְנְל תַעַדְו ןיֲאְו הָמְכָח ץֶל"ׁשָקְּב*
 :תַעְריִתָפֶש יתעליײלבו ליס ׁשיִאל דְגָנִמ יד

9 55 (Did ravrég) חמצי; 1 חַרֶזי Sתַָנל; ז [ 5 6--800 | 10 * inc; 6 
 | בקו  cf 20,210 | 1זז *1 6 65 לָהבִמ |  cf 12קר ? | ל 1 םיעונצ : veער

$1? 6 Vrs ng; 6+ add | 13° ₪ 41 | * 16 DW; G+add jrs 6+ 
add = add 6 9,10 || * | 6 6 (év arwAeiq) םֶדיִא | 16° 0 לפ | ל-ל 1?)1%15%%* 

  | 19 ter 193 et 195'ד) תַעְד הָּפַכִי 6 12/23 | ד *1? רקש ָךַאְלִמ || * ו לָּפָי
prb stichus exc | 20 1 6 > ולה cf Jer 51,50 et DDI )6(, 90 ְךֵלֹוה 

et םָּכְחִי | כז 1 ft 6 6 DA: | 23 prps תישאר 2) vel (cf 1815*=( םיִעָשְר 2); 
al antea לכא בר | Cp 14, ז *] תומְכָח cf ג, | ל dl | 2 16 IMS Vrs רַשיִּב ו 
  | 4 * mltםּורָמשִּת  cf ro,13 | ° 1 6 1%15**% Vrsהוָּב ₪  36,12 sed 1ש 6 * 3
MSS ם maj | ל prps og cf 14,28 רֶּב) = frumentum) || 7 ° 68 לפ | 3 

 . cf M 20,15תעד יִלְכּ



14,8--1 PROVERBIA 11 

 :הָמְרַמ םיִליִסְכ תֶלּגַאְו כד ןיִבָה םּורָע תָמָכְמ
 :ןוֶצְר םיִרָשָי ןיִבּו םָשֶא ץיִלָי םילוָא
 :'רֶז ברָעְתְודאְל ּוּתָחְמִׂשִבּו ּוָׁשְפַנ יתְּבִמ עדי בלי"
 :ַחיִרֶפַי םיִרָשְו לָהֶאְו דָמָשִי םיִעָשְר תיִביי
 :תֶוָמִדיִכְרִד ּהָתיִרְחֶאְו שיִאיִנָפל רֶשָי ְךְרָּד שני
 :הָנּות הָחְמש ּהָתיִרַחֶאְו בֶל"בֲאָכְי קֶחָשְּבַני
 :בּוט שיא ויְלָעַמּו בל גּוְס עַּנְׂשִי ויָבְרְּדִמיי

 :וְרׁשֲאל ןיִבָי םּורָעְו רֵבָּדלָכְל ןימאְ יִתָפי
 :ַחָמּובּו רַּבַעְתִמ ליִסְכּו עָרַמ רֶסְו אַרְי םֶכְסי
 :אנָׂשִי תֹומְמ שיִאְו תֶלְוַא הָשָעַי םִּפַאדרְצְקי
 :תַעָד 'ּורְּתְכִנ םיִמּורָעו | תֶכְנִא םִיאָתְפ וָלֲחָניי
 :קיִרצ ירעש-לע םיִעָשְּו םיָבֹוט נפל םיִעָר ּוָחָשי
 :םיִּבַר ריִשֶע יִבָהֶאְו שָר אַגָׂשי ּוהָעַרְל"םִני
 :יָרְׁשֲא םִיָנֲע ןֶנוחְמּו אָמֹוח ּוהֲעַרְלוּבי
 :בוט "יֵׁשְרֲח *תַמָאְו דֶסָתְו עֶר יֵׁשְרֲח 'ּועְתִי - יאּולֲה*
 :רּוסֲחַמְלְדַא םִיַּתְפַׂשִ-רבְדּו רֶָתֹומ הָיְהִי בָעֲע"לְכְּב
 :תֶלְּוֲא םיִליִחְּכ 'תַלָּוַא יםָרְׁשְע םיִמְכֲח תֶרַטע<

 :הָמְרֿמ םיִבזְכ ְָָו תַמָא דע תֹוׁשְפָג ליצמ*5
 :הָסְחַמ הָיְהְי ויִנָבְלּו זָע-חַטְבמ הָוהְי תֶאְריְּב=י
 :תִוָמ ישְקַּמפִמ רּוסָל םייַח רֹוָקְמ הָוהְי תֶאְרַיל
 :"ןּוְזְר תֵּתַחְמ םאָל סַפֲאְבּו דלמ-'תרדה םע"בְרְב 5
 :תָכְוֲא םיִרָמ חּור"רַצקּו הָנּובְּת"בַר םִיַּפַא ְּךֶרָאפ

 :הָאְנִק תֹוָמְִע בקרו אֿפְרכ בל םיִרָשְב יחי
 :ןויְבָא ןגח ּודְּבִכְמְו ּוהשע ףרח לָּד קְׁשעי

cfi27jr2lיThV11,21; 15,1 || * 6 (ןו)דז || צד 63%  crrp | ro*sic 8, idף  + 
 ₪ 6 6 'מדיִתְּכְרִי 661 7,27); sic 6 etiam 16,25 || 13 1 nִרֲחָאְו | 14 1 ויִלְלַעּמִמּ |

cf 6 tpxerai 66 uerdvoiav || 16 8יִבו Jהב בּוׁשְתָל  )= (responsur15 710  

cf Nu 34, 17; Jos 19,49 || * = expec-בֶרָעְתִמ | :7 6 אָשִי | 18 ג 66 ולַחנ  
tare faciunt (cf A יו יה = ּורְּתַכִי Hi 36,2(, 3 didunt || כד 16 K Vrs’ 

 (אל)ה 683: | 1 6' ועדי; 1 ? דסח ..ּועְדִיַהְ ,; | = * >6SVיי 60 םיִוָנָע

> prps תֶא" (?) | % prps חל (?) || 24 516 6(ח0טסטקצסף) הָמְרִע | 1 תיל' 
4,9 (cf 6( | 25 prps הָמַדַמ (?); 1 ₪ ל הָּמַרְמ cf syr 6((\6המר = סוטק || 26 prps 

rl | 27 6 תרות cf 13,14 | 28 * 1 ₪1 רַדַה cf 20,29 | Plc Vrs jn | 29 cf 
3,35: 6 1000066 = ?. 



 1042 ילשמ 15,22—14,32

 :קיִצ ֹותֹומְב הָסחְו עַשְר הָחּי ּותָעְרְּב*
 :ִעָדּוִת יםיִליִסַּכ בֶרְקְבּו הָמְכְח ֹּונְּת ןובָנ בלב
 :תאָטַח םיִּמִאְל דָסֲחְו ייוּגםַמּוְרְת הָכָרְצ*
 :ׁשיִבַמ הָיּהִת ותְרַבַעְו ליִּכָשִמ רעל למ ןוצרפ

 :ףא"'הלעי בָצָעְדרַבְדְּו הָמַח יביִשָי ךרדהָנעמי 5
 :תָלְנָא עיּבַי םיִליְסַּ יפו תַעְד ביִטיִּת םיִמָכֲח ושל
 :םיִבוטְו םיִעָר תוֿפ5  הוהְי יניִע םוקָמדלָכְּבּ

 :ַחּוְּב רָבָׁש הָּב ףֶלְסְו םיָיח ץע ןושָל אפרמ+
 :םֶרָעַי תַחכות רָמשְו ויבָא רסּומ ץֵאָנִי ליו
 :יתרּכְעְנ עֶׁשְר יֵתֵאּובְתבּו בֶר ןָסְח קיצ *תיב5

 14 אל םיִליִסַּכ בָלְו תַעָד וז םיִמְכֲח יִתפָש

 ונוצר םיִרָָי פת הָוהְי תות םיִעָשְר תב
 בָהָאָי הָקָדַצ ףֶדַרְמּו עשר ּךְרַד הָיהְי תָבֲעּוּתל
 :תּומָי תחכות אנוש חַרֶא בְזֹעְל עֶר רֶסּומי
 :םֶדָאדיִנְּב תובל פא הָוהְי דֶנְג ןודבַאָו לאש
 :ךלו אָל םיִמָכַחְלֶא ול חוה ץל- בהָאְו אלו
 :הָאְכְג ַּוָר בל תַבצַעְבּו םיִנפ בטי ַַמָׂש בלי
 :תַלּוא הָעְרַי םיִליסְכ ינָפֹו תַעָישְבְי ןובָג בליי
 :דיִמָת הָּתְׁשִמ בל" בּוטו םיִעָר יִנָע יִמְילְּכ

 וב הָמּוהְמּו בְר רֶצּואַמ הָוהְי תֶאְרִיְּב טעמדבוט

 :וב"הָאְנְשְו םּובָא רושמ םַשהְבֶהָאְו קֶרָי תֶחְרֲא בוט יז
 :ביִר טיֶקְׁשִי םִיֿפַא ְּךֶרָאְו ןֹוָרְמ הָרְנִי הָמֲח ׁשיֶאי
 :הָלְלַ 'םיִרְׁשִי חַרֲאְו קֶדֶח "תַכָשְמּ לצע ָךֶרֶביפ
 מא הזוב יםלָא ליִסְכּא ב בָא-חַמׂשי םֶכָח ב

 :תֶבֶלירׁשְו הּובָּב ׁשיאָו בלזרסחל הָחְמש תלוי
 םּוְקִת םיֲִעוְ בֶרְבּו דוס ןיִאְּב תובָשִחַמ רפה

dub; 6S ot388; 111 15,27 | ל  cfwםיִלָסִּכ  )?( prps32 1 6 63מְתְב | 33 *  
(Gapaipeirar6 עדיתת אתויטש | 3416 6 רֶסַחְו | 35 16 6  cfסוטיוצשטא6זסו,  

 cf 15,19 4ח6גגטטוצ) גרַהְּת | Cp 15, ז * 6( [65 911: ש 78,38 || ל 6( ש 783: |

 2 ןףיֶטַּת | 4 1 + חור cf Jes 65,14 || 6 * קזקs תיִבְּב | * קזקפ תַאובְתּו (8א155) |
 51 ₪ תֶרָכָנ !ve הָרָכֲעָנ ”cf* et | 7 5 1רַצי cf 20,28 | 12 6 "תֶא | 4 6 60

Vrs יִפּו א יִנָפּו | 9 *16 6 (éorpwuévar) תֶכְכשִמ | ל 1 6 6 םיִצּורָח | 20 = cf 

Gn 16,12; 8MSS 6 ליסכְְבּו | 22 6 + [סטגמ 



PROVERBIA 1043ו 5  

 :בּוט-המ ֹוְתעְּב רֶבָדְו ויָפ"הָנעֶמְּב שיִאָכ הָחְמִש
 :'הָטָמ לוָאְׁשִמ רוס ןעֶמְל ליֶּכְשַמְל יהָלְעְמְל םייח תראי
 :הָנְמְלַא לּובִּג בֵצַיְו הָוהְיֹוחַּפִי םיִאג תיב5

 :םֲעְניֵרְמָא םיהָטּו עֶר תָבְשְחַמ הָוהְי תֶבָעוְתִי*
 :היִחְי תַנָּתַמ אָנֹוׂשְו עצָּב עצֹוּב ותיִּב רכעז

 :תֹועְר עבו םיִעָשְר יפו תָֹנעל הָּגָהְי קידצ בל
 :עַמְׁשִי םיִקיִּדצ תַלְפְתּו םיִעְׁשְרִמ הָוהְי קּוחְרי
 :םָעעְְןְׁשדְּת הָבֹוט הַעּומָש בָל-חַמַשָי םִיניַע-רואָמי

 :ןיִלְּת םיִמְכֲח בֶרְָּב םִיַח תחְכות תַעַמְש אײ
 :בָל הָנֹוָק תחכות עַמּוׁשְו ּוׁשפַנ סָאומ רֶסּומ עָרופ

 :הָוְנע דובב ינָפַלְו 'הָמְבָח רְסּומי הָוהְי תֶאְרי
 :ןוׁשָל הָנעְמ הוהְיִמּו בייִכְרעֶמ םֶרֶאְלי 6

 :הָוהְי תוִחּור ןֵכֹתְו ויָניֵעַּב ךז שיִאדיַכְרּדלּכ*
 :ְיִתבְׁשְחמ ונפיו ףישעמ הָוהְידלא ל
 :העַר םויָל עָשְךםנְו והנעמל הָוהְי לַעּפ ל

 :הקְָו אָל דיל די בֶל-ּהבְגלכ הָיהְי תבעו
 :עֶרֹמ רּוס הָוהְי תַאְיְבּו ןֶוע רֶּפְכְי תָמָאְו דָסָחְּבִ"

 :וּתִא םֶלְשּי ויִבְויִאיסְנ ׁשיֶאדיִכְרד הָוהְי תָּצְרַב
 :טָּפְשִמ אָלְּב תֹואּובְּת בֶרָמ .הָקָדְצִּב טעמ בוט*
 :ודעצ ןיִכָי הוהיֹו וּכְרַּד בשחְי םֶדֶא בל
 :ויּ- לע אל טֶּפֶשִמְּב ךלַמ"יִתַפְׂש לע טס
 :םיִביִנְבֲאלְּכ והָׂשעַמ הָוהיל יטָּפׁשִמ יִנְזאְמז וסָלַפ יי

 אַ וכי הקצב כ עשר תֹוׂשע םיִָלְמ תבע
 :בָהֶאְי 'םיִרָׁשְי רָבֹדְו קְרָעיַתְפְׂש 'םיִכְִמ צרי
 :הנָרְפַכְי םָכְח ׁשיִאְו תֶוָמייכֲאְלִמ ּךְלִמִתִמַחיי
 :שוקְלִמ בעְּכ ונוצרו םִיַח ְךֶלֲמ"ינְפ"רָֹאְבי
riores,1נזצךו || 28 6”  prps1 הטמל) || 26 ( dl? (>1MSK®) | * al?24 *  

 6*% --6, 65%55 34 --ש | 30 1? םינפ רוא cf 16,15; Hi 29,24 vel 1? רואמ
 םינפ cf w go8 vel "יע רוא cf 15 14,29 || צ בז >6 | 33 ל" 6 3; 6 תו מ |

Cp 16, 1--3- 5 >6; pr his vs in 63155 2 al hemistich, deinde in 695 

Or*= aa} | in 6 v6 post 7,4 1ּ1הֵנֲעַמְל | 5  | (revela) b26 < 4 | 3 560  
v 7 post 15,28, v 8. g post 15,29 || rr ** 6S(v) שמ םינזאמו; 1 םינזאמו' 6 1 

wb? | 13 *16 2א155 6 ךלמ || * cf ג 11,17; sed 1 ₪ 6 58 םיִרָשיִמ 



 1044 ילשמ 17,9—16,16

 :ףָסָכִמ רָחְבַנ הניִּב תָֹנְקּו ץוָרֲחַמ בֹוָטיֹיהַמ הָמְכֲח"יהנָקי6
 :וּכְרַּד רצנ ושפנ רמש יעֶרַמ רוס םיִרָשָי תֵּלְסַמיז

 :ַחּוְר ּהֵבְג ןולָשכ יגפִלְו וג רֶבָׁשיִנפְלי
 :םיִאְּגתֶא לָלש קלחמ | םיָנע"תֶא ַּוָר"לַפְׁש בטי
 :יָרְׁשַא הָוהְיְּב חָטובּו  בּוטדאָצְמְו רָב"לע ליִּכָשַמְי
 :חקְל ףיסי םיִתָּפַש קֶתְמּו ןֹובְנ אֵרָּקִי בל -םֶכְחְלְיי
 :תָלְנֲא םיִלְוֲא רסּומּו ויָלֲעַּב לבש םיּיַח רוָקְמ*
 :חקל ףיסי ויָתְפֶשלַעְו ּוהיִּפ ליִכָשִי םֶכָח בל

 :סְֶעְל אָפְרמּו שָפָנל קמ .םעֶניירְמַא שבדי
 :'תָומִדיִכְרִד ּהָתיִרֲחאְו שיִאיִנְפְל רֶׁשְי ְךָרָר שו
 :ּוהיִּפ ויָלֲע ףַכָאְדיִּכ ו? הָלְמַע לַמְע שפני
 :תֶבָרְצ שֶָאְּ תש לַעְו הַעְר יהָרב .לַעְּלָ ׁשיָאז
 :ּולא דיִרפַמ ןֶנְנְו ןוֶדָמ חלשי תוכְּפְהִּת שיא

 :בומ"אל רב וילה .והער הָּתִָי סמֲח שיאי
 :הָעְר הלָּכ ויָתְפַש ץרק תֹוכפְהַּת 'בְׂשְחַל ויָניע יהָצעי

 :ריע דכלמ רש לשמו רֹובגִמ םִיַפַא ירא בוט
 :וטָּפְשְמדלָּכ הוהְיַמּו לרּוּנַה-תֶא לטוי קיח
 :ביִריַחְבְז אָלַמ תב ּהָב"הְולְׁשְו הָבָרֲח תַּפ בטי 7

 ַחְנ קְלחי םיִחַאְךֹותְבּו ׁשיִבַמ ןבָּב לּוׁשְמָ ליִּכָשַמ דָבֲע
 :הָוהְי תובל ןחבו בָהֶּזִל רּוכְו סל ףָרְצַמּ
 :תּוַה שה לע * ןיזמ ירקש ןוא"תּפָשלע ביִשְקִמ עֶרַמ*
 :להקָּנִי אָל ידיִאְל חַמָׂש והשע ףרח ׁשֶרָל געל

 :'םֶתובא םיָנְּב תָרָאְּפִתְו םיִנָב יגְּב םיִנְקָ תָרְָע
 :רֶקָש-תַפָש ביִדְנְל"יּכ ףא ירָתְנ"תַפׂש ילָבָנְל הָנאָנאְני
 :ליכְׂשִי הָנָפי רׁשֲאלּכ"לָא לעב יגיעְּב רחשה ןְחָבָא*
 :ףולא דיִרְפמ רָבְדְב הָנשְו הָבֲהֲא שקְבְמ עשּפ"הָּסַכמ

Dy,17 6 +396 || זָפ 1 6 0  | lp; 16 rMS 6 nip | * dl16 * 113155  
 א םייִנַע | 22 1 6 68 'עְבְל | 25 = cf 14,12 | 26 ו | 27 * 6 (16,30) רּוּכ |

cf w 32,8; prps? Dyדָּגַרִנְו | 30 =  in| 28 sic 41 )[ min); Orא ויָת--, 0  * 
 Jes 33,15 | ל 16 6 WN: | Cp 17, 4 * prps )?( ר cf 1S 15,29 | ל = ןיזאמ

(2MssFes) | 5 * 1 ₪ 6 GTQNY |? 6+ add | 6 6+ add (= 6* post 17,4) | 
7 * prps ,ןבָנ sed cf Jes 32,5 || ל inc; 6 חוטז6 = רָשי 



17,10—188 PROVERBIA 1045 

 :הֶאַמ ליִסְּכ תָּּכַהְמ 'ןיִבַמְב הָרָעָג יִתַחָּתיס
 :ֹוּב"חַלְׁשי יִרְזְכַא ךֶאְלמ ער"שקבי יִרְמְַאיי

 :ותְלּואְּב ליִסָכדלֶאְו שיִאְּב לובש בָּר שוגְמיי
 :ותיֵּבִמ הָעַר שיִמְתאְל הָבּוט תַחַּת הָעְר ביִשָמי

 :'שוְטְנ ביִָה עלתה יגלו ןודְמ תישאר 'םיִמ רמי
 :םָהיֵנְׁש-םַנ הוהְי תַבֲעֹוְּת קיד עיִׁשְרמּו עֶׁשְר קיִדְצַמי
 :ףוָא"בָלְו הָמְכָח תֹונְקִל ליָתְּכידִיְּב ריָחָמ הָּזִהָמְכי6
 :ידְלְו הָרְצל חַאְו עֶרָה בָהֹא תעילֶכְּבי
 :ּוהער יִנְפל הָּבְרַע ברע ףָּב קת בלזרסח םֶרָאיי
 :רָבָׁש-ׁשקבְמ וחְתַפ ּהיִּבְגַמ הָצמ בהא עשָּפ בֵהָאיפ
 :הָעְרְּב לוי ונושְלּב ַָּּפֶהְנְו בּוטדאָצְמִי אָל בל-שָקַעְיי
 :לבג יִבֲא חַמֶשַי אָלְו ול יְנּוְתְל ליִסָּ ליי

 :םרנׁשְּביִת הָאכג רו הָהּג בֶמיי חַמָש בליי
 :טָפָשִמ תֹוחְרֶא תוּטַהְל חָקִי עָשְר קחמ דַתְׁשיי
 :יץרָא-הָצְקִּבי ליִסְכ יניִעְו הָמְכֲח ןיִבַמ ינּפ-תֶא
 :וּתְדַלויְל רָמָמּו ליִסּכ ןּב ויָבָאְל סַעַּכי5
 :רֶׁשי-לֲע םיִביִדנ תּוּכַהל בוט"אל קידצל שּונע 5

 :הָנּובְּת ׁשיִא ַחּורירקְו תַעָּד עדוי ויִרְמִא ךשוחיז
 :ןובָנ ויִתּפָש םֶטא בֵׁשֲחַי סֶכָח ׁשיִרָחַמ ליִנֶא םג**
 :עָלנְתַו הָישּוְתלֶכְּב ָרֶפַג שקי הָנאַתְל י 5

 :וָּבְל תִולגְתַהְּבִדִא כ הָנּובְתַּב ליִסְּב ץֶפְחְיְדאְלי
 :הָּפִַח ןולְקםעֶו .זּוְּבסנ אָּב עְׁשְר"אובְּב
 :הָמְכָח רּוָקְמ עבנ לַחנ שיָאדיִפ ירְבִּד םיקְמַע םִיָמי
 :טּפְׁשִמּב קידצ תּוטַהְל בֹוטדאל עְׁשְרייִנְפ תֵאׂשי
 :אָרָקִי תָֹמָלֲהַמִל ויֿפּו ביֶרָב ּואָבְי ליִסָב יֵתְפׂשי
 :ֹוׁשְפַנ שקומ ויִתְפְשּו ֹול"הָּתַחְמ ליִסָכ"יפז
 :ןטְבדיִרְדח ּודְרָי םַהְו יםיִמֲהְלְתַמְכ ןְגְרנ יִרְבּד*

 ro * radix תחנ; 6 תֶחֶּת a) תתח) | * 6 ןיִבַמ בל | זז 36 שיא? | 13 א
 שימת, 0 שּומָת | 4 *16 6 םיִלַמ ל | | ל ;dub 6 0ז006 kai pdxn = ביר

6+add |19 | 17 6 + 04 ? | 2ז * | ₪ הנות || * b + 20bהָנְמְשו | 6 6 +  
cf w 31,24 ||ץראה ץֶקְּב | 26 1 קזל רֶתָי  ar®22 | הֶוָּג צ6 הִיִוְג 6 36 |24 \  

cfהָנַאְתְל  (rpopicec)276% רק 0 רקי | | 8 >63 | (ק 18, 1 1 קזט 6 6  

166 14.4 | 2166 6 (Appoctvy) תֹולְלוהְּב | 4lftc 8MSS 6 םיִיַח | prv86 
19,15 || * 1 frt formam vbi NbN dulce esse 6) % 



 1046 ילשמ 18,9199

 :תיִחְׁשִמ לַעְבְל אוה חָא ֹוָתְכאַלְמִב הַָּרְתִמ סג
 :בָגְׂשַנְו קיָצ ץֹורְיוְּב הָוהְי םש זָעיִלְּנִמי
 :וִתְּכָשַמְּב הָכנְׂשִנ הָמּוחְבּו נע תָירק ריׁשָע ןוָהיי
 :הָוָנע דֹוָבְכ ינְפַלְו שיָאזבָל ּהּבְני רָבָׁשִגְפְליי
 :הָמַלְכּו ולאיה תֶלְּוא עַמְׁשִי םֶרְטְּב רֶבָּד ביִשָמי
 :הֶנֲאְׂשִי יִמ הָאַכָנ ַחּוְרְו ּוהְלֲחַמ לָכְלַי שיִא-ֲחְּריּ
 :תַעָּב"שָקבִּת םיִמְכֲח ןזָאְו תַעָּד"הָנְק ןובְג בליפ
 ּונָחְנִי םיִלְֹג יֵנְפַלְו ול ביִחְרי םֶרֶא ןָּתמיי
 :ורקחו ּוהעְר אבי ּוָברְּב ןושארק קיני
 :דיִרָפַי םיִמּוצֲע ןיִבּו לָרונַה תיּבָשִי םיִניְדמי
 :ןוסרא חיִרְבּכ 'םיִנְוְִמּו זָע'תְירקִמ יעָשְפַנ חָאיפ
 יעָּבְשי ויִתָּפָש תֶאּובְּת ינְמַּב עֶבְׂשִּת שיִאדיפ יִרֶּפַמ<
 :הָיְרְּפ לכאי ָהיֶּבַהֶאְו ןושְלדדָיְּב םייַחְו תומיי
 'הוהימ ןוצְר קֶפִיַו בוט אָצִמ יהָשא אָצְמְ
 :תֹוּזע הָנַעְי ריִׁשֲעְו ׁשֶרירֵּבַדְי םיִנּונַחַתיי
 :תֶאַמ קב בא שיו .ָעַעורְתַהְ םיִעְר "שיא
 :יליִסְכ אּוהְו יויתְפְׂש שקעמ ומְתְּב ךלּוה שר בוטי 9

 :אטוח םִילְגּב ץָאְו בומדאל שָפְנ תַעְָדאלְּב םנ
 :וּבְל ףעֶזי הָוהילַעְו ּוָּכְרַד ףלסְּת םֶדָא תלו
 :דֵרּפִי והערמ לדו םיִּבַר םיִעָר ףיִס ןוה+
 :טַלַמי אל םיִבזכ ַחיִפָיְו הָקָנְי אל םיִרָקְׁש דע
 :ןִּתַמ שיִאל ערה ביִדָנדיִנָּפ ּולַחְי םיִּבַרֿפ
 מממ ּוקָהָר יּוהֲעַרְמ יִּכ ףַא והֶאְנְש ׁשְרייֵחַא לב

 :י'הָמַהְיאל םיִרמַא יףדרמ |
 :בוטדאצמל הָנּובְּת רַמֹׂש ּוׁשְפַנ בהא בל-הָנקי
 :דבאי םיִנָזִּכ ַחיִפְיְו הָקּנִי אָל םיִרָכְׁש ךעפ

(Bepdrwv ppoviuog)ךכש = ךכס |14 6  ro prps Di | rr in 6389 a 

dub; 6380והָלַחִמ | +5 1 הָניִּב ע הָּמְוִמ 6 6 | 17 16 0 אָ, א אבי | 10 *  
sic Occ etםיִנֹודְמֹו, 6 םיִמֹורְמּו | 20  Kםיִנָיִדִמּ  joעֶׁשֹונ ] ל 660 קָּ  

add | v 23--10,2 <6 |הבוט | * 6 +  + (ras) GSE~MSSY22 5 1  | ₪ 
Cp 19, 15160 524 *16 1556 38 שי || * 6355379 תועְרְתַהְל; 14 |  

 56 6 286 וויָכְרִּד | *16 8 < 28,6ריִשָע | amicus eius=4 | 7 * = ּוהְעַרַמ| ל 6

+3 61501005; tertius 6 roAAd kakomoidv TeAegioupyei kakiav vid pars 

altera = | 4 6 8¢ 56 6060006 | * KG ,אל Q 01ל | 76 00 06ז 



19,12—20,6 PROVERBIA 1047 ' 

 :םיִרָשְּב לֵׂשְמו דָבֲעְליּכ ףַא נָנֲעַּת ליִסְכָל הָנאָנ"אְלפ
 :עַשָפדלַע רבע יּתְרַאְפְתְו ּוֵּפַא ְּךיֶרֲאָה םֶדֶא לָכָשיי
 :ונוצְר בֶׂשֲעדלֲע לֵמְכּו ךלמ ףעז ריִפְּכַּכ םַהְגִיי
 :הָׁשֲא יגְידְמ דרט ףלדו ליִסּכ ב ויִבֲאְל תיַהיג
 :תֶלָּכְשַמ הָשִא הָוהְיְמּו תֹוָבֶא תַלֲחנ ןוהְו תיְּביײ
 :בַעְרְת הָיִמְר שָפְנְו הָמּדִרִּ ליפּ הָלָצַעיפ

 :תָמוָי יויֵכָרָד יהזוב ּוׁשְּפַנ רמש הֶוָצִמ רמש

 :ול- םלֵׁשְ ולְמְגֹו לד ןנוח הָוהְי הָוְלַמיַ
 :ךשפנ אָשִּתלַא ותיִמֲה"לֶאְו הָוקִת שיחי ְךנְּב ריי
 :'ףסות דועְו ליֵצַּת-םִא יִּכ שֶנֶע אשנ הָמְחלְֶג
 :ּךַתיִרְחְאְּב סָּכְחִּת עמל רסּומ לקו הצע עַמָשי
 :םּוקְת איָה הֹוהְי תצעו ׁשיִא"בֶלְּ תֹובְׁשֲחַמ תּוּבַרי

 בזק שיִאָ ׁשְריבֹוְטְו .יּדְסַח םֶדֶא תָנֲאת=י
 עֶר דקְפידלּב ןילנ עֶבְׂשְו םיֶיַחְל הָנהְו תֶאְרי
 :הָגְבישְו אָל ּוהיַֿפ-לָאדםנ | תַלִַּב ודְי לֵצְע ןַבְסי
 :תַעְד ןיִבְי ןֹובְנְל חיכוהְו םֶרֶעַי יִתָפּו הָּכַת ץל5
 :ריִּפָחַמּו שיבמ ןַּב םָא חיִרְבַי בָאדרְּבשֶמ
 :תַעָדְיִרְמִאִמ תוגשל רָסּומ עמשל יִנָבִד לַדָחְַ
 :ןו ועלי םיִעָשְר יִפּו טּפְׁשִמ ץיל לַעּיִלָּב דע

 :םיִליְִּכ וגל תומלַהמֹו םיִָפָש םיִעל נוב
 :םְָּחִי אָל וב הָגְׂשלְכְו רכש הָמֹה ןייה ץלי 0

 :ושַפַנ *אטוח 'ורְּבַעְתִמ ְּךַלַמ יתַמיֵא ריִפְּכִּכ םהְנ
 :עֶלּגְתִי ליוַא-לכו ביִרָמ תֶבַׁש ׁשיִאְל דוב
 :ןיא ריִצָקַּב לַאׁשי שחי אל לע תרמי

 הני ובת שיֶאְו ׁשיִאיבָלְב הָצע םיקָמַע םִיָמ
 :אָצְמי יָמ םיִנּומָא ׁשיִאְו סח שיא אָרְקְו ֶדֶאדבְרַ

cf 133 | *" 8הזבג | ל קזקפ רֶבְד  Vrs3 ףךיִרָאָה | 16 :16 A9זז | 6  

 תֶמּי, 60 תּומי | 18 = 6 66 5% קוש (= ן1דֶז"לָא ?); 1 ₪ 4 | 19 * 65+ 6
 :qo < "לדג QOr; Orka) לדג); א לרג || ל-ל crrp | 20 prps ְףיִתֹהְרָאְּב | 22.1 6 6

 תַאּובְּת | 23 1 ? דָחְפִי | 24 6 66 דע א6\חסצ (טטד9) )N¥Jב) || 27 1 תוגש
ons; 16 6 Dn vel DQ || Cp 20,( 6) | 28 | עיִּבי (עליל 5 | 29 סז*+ cf 

gui eum lacessit 2 [ © cf 8,36;יִרָמָא (תֶרָמִא ?) | ל = 2  vel2 * קזקפ רַמַא  
 prps DDN cf ibidem || 3 1 frtc 6 בוש; prps : תבש | 4 9 לאש 5% לַאָשְו

 6 ** 369 דָסְח שיא ארקי (6 דסח 'א);1? 4



 1048 ילשמ 21,3—20,7

 :יָרֲחָא וינָב יִרָשַא קיִנצ ֹוָמְתְּב ךַלַהְתַמז
 :עָרלְּכ ויְניִעְב הָרְזְמ ןיָדזאַּפּילע בשוי ּךֶלֶמ*
 :יִתאַּטַחַמ יִּתְרַהַט יִּבָל יִתיִּכַ רַמאיהיִמפ

 :םָהיֵנְׁש-םּג הוהְי תֶבֲעּוּת הָפיִאְו הָפיִא ןֶבָאָו ןְבָאיי
 :לָעָפ רֶׁשְיײםאו זיא רַעְנירַָּנְתי וָלָלעַמְּב םגיי
 :םָהיִנְשםְנ הָשָע הוהְי הָאֹר ןיִעְו תעמש ןזָאיי
 :םֶתָלעַבָש ףיגיע חָקְפ ישַרְותְְַּפ הָנַׁש בֵהֲאָּת"לַאי
 :לָלַהְתִַי זָא ול לְזאָו ָנּוקַה רָמאי ער ערי
 :תעֶדייִתְפִש רָקְי ָלְכּו .םיניִנּפבְרְו בֶהָזׁשייפ
éּוהָלְבַח םִיֹרכָנ רַעְבּו רָז בֵרֲעיֵּכ ֹודְנְב"חקְני 
 :ץֶצָח ּוהיפ"אָלַמְי רַחאְו רֶקׁש םֶחָכ ׁשיִאְכ בֶרָעיז
 :הָמֲחְלַמ הׂשע תּולבָחַתְבּ ןוָּכִת הָצַעְּב תּובָשַחַמ 5
 :בֶרָעְתִת אל ויִתּפָש הָתַפְלּו ליִכְר ךלוה דוס הָלּוג 19

 :ךָשְח ןּושיִאְב ור ְּךעֶדְי וָּמֲאו ויֵבֲא לְלקמ

 רבת אָל הָתיְִחֶאְז הָגּוׁשאָרְּב תָָחֹבמ הָלְַגי
 ְָל עָשְיְו הוהיִל הוק עֶיהָמְלׁשַא רמאת-לַא>
 :בּוָמדאל הָמְרַמ ינְזאָמּו ןֶבָאָו ןְבָא הָוהְי תֶבעּות
 :וָּכרּד ןיִבָי-הַמ םֶדֶמְו רָבְנְדידְעְצִמ הָוהְיִמ
 :רקבְל םיִרָדְנ רָחֵאְו שָדְק עלו םֶדֶא שקומ=
 :ןפֹוא םֶהיִלָע יבָשָּיַו םֶכְח ךֶלַמ םיִעָשְר הָרָזְמ
 :ןָטָבְדיִרְדִמהלְּכ שפח  םֶדֶא תַמָשַנ הָוהְי רג*ז
 :וֶאְסּכ דֶסֶתּב דַעְסְו ּךָלֲמּורְּצִי תָמָאְו דָסָחְ
 :הָביִׂש םיִנָקְז רָדַהו םחּכ םיִרּוחְּב תֶרֲאְפּת ל

 :ןֶטָבדיִרְדְח תוכַמּו יעֶרְּב קיִרְמַּתי עצּפ תִֹרְּבַח
 :ּוָשי ץפחְ רָשַא-לָּכלַע הָוהִיידִיְּב ְךֶלֵמ"בָל םִיַמ"ינְלַפ 21

 :חַבזמ "הוחל רָחְבג טפו הק + השעי
 10--13 6 post 22 | זז 6 1כְרד; 1? 4 | 13 * 369 WA ג שור 61 15 277 ||
 :V1 ft 6 Vrs ‘QW || 14--זָפ >6 || 16 06 היִרְכָנ; 1 6 א םיִרָכָנ ץe! 6 3 יֵרָכָנ|

cf 7,9 | 211 6 ca 5ןֵכָה | 20 8639 ןושוָאְב ; 1 6 06 ןושָאְב  s18 קזק 
 mlt Edd 06369 תֶלָהְבְמ, א תֶלְחְבִמ | 25 a עעל 61 11: 63 ? | 26°12?(

du (רצנ |28 1 6 6 קֶרַצְּב | 30 =  ? psזp94,23 | 27  prpsDJIN cf w ® 

 קיִרְמּת, 0 קּור=);1? 6 6 (uvvזה אaאois( 'ב הָניִרְקַת



 21 4-0 עאסצע 1049

 :תאָטַח םיִעָשְר רג בֶל"בַחְרּו םיניע-םור*
 :רוסְחַמְלְִּא ץא-לכְ רתומְל-דא ץּורָח תֹובְׁשֲחַמ
 :תִוֲמיִׁשְקַבִמ יְּחּרִנ לָבָה רֶקָׁש ןוׁשְלְּב תּורְצִא ילַעָפ

 :טָפְׁשִמ תֹושעל ּנַאֿפ יִּכ סוני םיִעְׁשְר"רְׂש
 :ולֲעפ רֶׁשיְֹּוָו ךֶוָי ׁשיִא ּךָרָב ךפכפה*
 :רָבָח תיִבּו םיֵנָנְדִמ תָשֶאַמ גָג"תנּפ-לע תָבַׁשְל בוט
 :והער ויִניִעְּב ןחְיְדאָ עֶר"הְתְוֲא עָשְר שָפָבִיפ

 :תַעְּד"חַקִי םכֲחְל ליֵכְשַהְבּו יִתַּפ"םּכְחִי ץל- ׁשְנֲעַּביי
 :ערל םיִעָשְר ףֶלסִמ עֶׁשְר 'תיָב ?קידצ ליִבְשמ

 :הְִָי אלו אי והם לבית נָא םָמאי
 :הֶּזע הַמֲח קחּב דַחָשְו ףָאדהַּפְכַי רֶתַסַּב ןֶּתַמי+
 :ןוא ילעפל הָּתְחִמּו טפשִמ תשע קיד החמש
 :ַחּוְנִי םיִאָפְר לָהְקִּב לָּבָשַה ּךְרָּדִמ הָעוְּת םֶדָאי

 :רישענ אל ןמַׁשיי בָהא הָחְמָש בהא רֹוסָחַ שיאי
 :'דגוב םיִרָשְו תַחָתְו עַשְר קיִרַצַ רֶפְּכיי
 :סַעָכְו םיִנְוְדִמ תַשֶאַמ רּבְדִמ ץֶרָאּב תֶבָש בוט יפ
 :ּונָעְלַבְי םֶדָא ליִסְכּו םֶכָח "הָוְנִּב ןַמָׁשְו דַמְחָנו רצוא
 :דֹובָכְו הָקָדִצ םייַח אֵצַמַי דָסָחְו הָקָדצ תדרי

 :הָחְטְבִמ וע דו םֶכָח הָלָע םיִרְִּג רוע:
 :ושְפַנ תֹוָרְצִמ רָמש ֹונֹוׁשְלּו ויפ רמש3

 :ןוְָנ תָרְבְעְּב הָשוע ֹומָׁש ץל ריִהְי ו
 :תושעל ויי ּונאַמיּכ ּונָתיִמְּת לָצְע תות
 ְרְׂשְחִי אָלְו ןתי קיִצְו הָנאֵת הָואָתַה םיַה"ָכי
 :ּונָאיִבְו הָמְזִבִיִּכ ףא .הָבֲעּוְּת םיִעְׁשְר חבָזז
 :'רבַדְו חַצְנְל עמוש ׁשיִאְץ = דבאי םיִבזְכירע=*
 :'ויּכְרּד ףיִכְואּוָה רָשִַו .ויִגְפְּב עָשְר שיִא זַעַה
 :הָוהְי דָנְגְל הָּצַע ןיִאְו הָנּובְּת ןיִאְו הָמְכח ןיַאי

Cp 21, 4 18MSS mlt Edd 6569 VJ; exc antea stichus? | v 5 <6 | 61 

raridac)6 ((ח\  nonn MSSףדרנ) | < 1 6  (MS1 6 ףרר c6 69 לעפ |"  
 % ישקומ(3?) | 8 עס ;?exc ; רזו frt dittogr | 9 Q םיִניִדִמ א 'ודִמ | 12 * = הוה? ןג1

 ל 6 le | ? ותי 27 et עשר conjg 6 ףלסמ ? || 14 56 הָּכַכי; קזק ? רֵּפַכְו ||
dlc 6 | 66 ןּכְׁשְי | ל 6 יִפְּב "| בד  cf9 | 20 * ? dl (gloss);18 = >6 | 19  

 6 6 לוע | 28 = 6זזק | 29 * 06 ןיִבְו 896 ןיִכָי | * 668 ויָכָרְ 068 זכר
Biblia. 68 



 1050 ילשמ 21,31 22,22

 :הָעּוׁשְּתַה הָוהִיְלו הָמָחְלַמ םל ןכּומ סוסי
 :בֹוָמ ןח בָּהְזִמּו ףסָּכִמ בר רֶׁשְעַמ םש רֶחְבִני 2

 :הָוהְי םֶלָכ הָשע ּוׁשָגְפַנ ׁשֶרְו ריִׁשְע

 :ושנעְנְו ּורַבַע םיִיִתָפּו רָּתְסִיְו הָעְר הָאְרו םּוָרֲע

 :םיִיַחְו דיִבְכְו רָשָע הָוהְי תֶאְרִי הְָנַע בקע
 :םָהַמ קחרו ושְפנ רמוש שקע ךְרדְּב 'םיִחפ יםיָנַצ
 :הָּנַמַמ רּוסָיאְל ןיקזיזיּכ םּג וָּכְרִד יפ"לע רענל ָךנְחְ
 :הולמ שיִאל הול דָבַעְו לוׁשְמי םיִשְרֶּב ריִׁשֲעל
 : יהל יותרבע 'טָבַשְו ןְוֲא-ירוצָקי הָלְוע עוז
 יל ומֲחַלִמ ןָתָניִכ =ְךָרבְי אּוָה ןע-בּוטי

 לקו יד תש ןודָמ אציַו ץל שרי
 ְַּלַמ והר ויִּתְפָש ןח" יבֶל'רוֶהֶט יבהאיי
 :הנב רב לס תַעָד ּורָצָנ הָוהְי יִניִעי
 :חצרא תובחר ָךֹותְּב ץּוֶחב יִרַא לַצָע רַמָא
 % םֶש'לָּפ הָוהְי םּועָז יתֹוָרְז יִּפ הָקְמַע הָחּוש +
 :ּונָממ הָנְקיִחְרִי רסּומ טְבׁש רעֶג"בְלְב הָרּושק תלו
 :רּוסֲחַמְליְדַא רשע ןתנ ול תוָּבְרַהְל לד קש

 :יָתערל תיִשָת ב םימְֲח יִרָבִּד עמו נא טה
 ְיתָפְׂש-לַע וחי נכי ךְנטְבְּב םֶרֶמָשַתהיִכ םיִעָבְדיִּכי
 :'הָתֶאְדףִאי םויַה ףיִּתְעְדּוה ךֶחַטְבִמ הָוהיּב תֹוָָהְלי
 .:תעֶדְו תוָצַעָמְב 'םושֶלַש 'ִּךֶל יִּתְבְתְכ לה 20

 ס :רעְׁשב יִנָ אד לאְו .אוה-לד ִּ לח לז 0
Cp 22, 1 669 בוט | 3 K רֵתָסִיְו 6 "ו, 0 רּפְסַנְו 27,2 | 4 1 רו | 

5 * prps 2) Day; 1 frtc 36 (אבשנ) Dy cf Hiisg| ל 1 6 Vrs D1 | צ 6 <6| 
  ez frumentum || > 6 inTaY | 5 inc; 6רָבָשְו ?  | * prpsרֶצְקִ  Qoא רוצקי * 8

  0רֹוהָט,  (cf 38) | ? Kהוהי  ins 6 6הָלַכִי ; ? ה הָּבַי | ₪ 64244 | זז
  06 avrg rdvrec duwuot [63MSS + ev raig 6doig(ס6אד | ins 6 0 \0רָהָמ

atrdv)) )ץel ָךְרְד יִמיִמִּת) םיִמיִמָּת לכ ונוצרו | % 84 nonn vb exc || 5 1 ? 6 6 

 | תּורֶז | * א לפי, 0 דלָּפִי  | 14 5 4Mssהער (ץeו ? מַה ער) | 13 1 + 6 6 חצר
56+ 366 | 17 * ins ₪ ‘NY (cf 4,20; 6 invers) et [ דנא ₪ :םיִמָכֲח | * 1 

 **  et cong:םיִמיֵעָנ | 19 ** 1 :םזיה  (cf 6 iva rv) || 18 1c 6(5)תעֶדְל

66 6 20 | 20 *1 frt (cf 19) לומַתֶאדִא (pr אלה התא) | *1 ל | 1c א םושְלָש 
Q (םיִשְלָש et conjg 6 תוצעמב || 21 %% et? dl? (gloss) | 5 1 6 6 06ד) rpo- 
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22,23—2 3,14 PROVERBIA 1051 

 :שָפָב םֶהיֵעְבְקתֶא עַבָקְו םֶביֵר ביִרְי הָהְו די
 :אוָבְת אָל תומח שיִא"תֶאְו ףָא לַעָּב"תֶא עֶרְתֲּת"לַא+
 ְֵׁשְפַנְל שקומ ּתְחַהלְו ותֹחְרֶא ףָכֲאָתְופ*

 :תֹוָאְׁשַמ םיִבְרְעְּב ףֶבי"יִעְקְתְב יִהְּתִִלַא <
 :ּיִּתְחִּתִמ ְּךְבָּכְׁשִמ יחָקי הָּמְל םֶלָשְל ָךָלְ-ןיִאְדםא

 :ךיִתובַא ּושָע רֶׁשֲא םלּוע לבג נַסַּת-לַא8
 -לַּב יבָצוִתְי םיִכָלְמ"יַנְפל ותְכאַלַמְּב ריַהָמ שיא תי 29

 :םיִָשַח יגל בלית
 ְיָנְפְל רֶׁשֲא"תֶא ןיבּת ןיִּב לֵׁשֹומ"תֶא םחְלל בָשַתְדיִּכי 3

 :הָּתֶא שָפְנ לעַּבַא על ןיִכׂש ָּתְמְשְוי
 :יםיִבזְּכ םֶחָל אּוהְיי יויָתֹוּפעְטַמָל וַאְתְּת"לַא'

 :ילָדַח ְּךֲתָניִּבִ יריִׁשְעַהְל יעֶגיִּת-לַא
 ְּניִאְו וב יֶּדיְניֵע "ףועְתַה 5
 יִעָו ר רָשָנַּכ םִיפָנְכ ולרהַָשַעַי 'הׂשָע יִּ

 ואָתֶּתְ לאְ ןיָע עב םקל- תֶא םחְלת לא
 יִאּוהְָּכ" "ושַפַנְּב 'רעשהומּכ ויָּביִל
 ְּדַמעלַּב ובלְו ְּךְל רַמאי הָתְׁשו לוכָא
 :"םיִמיִעָנַה ְּךיָרְבְּ תְחָשְצ הָּנֶאיִקְת תְלַכֲאְדְתַ

 :ףילמ לָכָשְל זייי רָּבַדִת-לא ליִסְכ ינְזאְב
 :אֹבָּתְ" לא םימּותי ישבו םלֹוע לבג נַסָּתלַא וס

 ְּתַא םֶביִריתֶא ביִרודאּוה זָח םלֲָניִּכי
 :תעֶד"יִרְמֲאָל ּךנְזאְו בל רָסּומל הָאיָבָה*

 :תּוָמָי אָל טָבָשַב ּונָּבַתְיִּכ רָסּומ רַעַנִמ עֶנַמַּת-לַאיפ "

 :ליִצַּת לואְׁשִמ ושְפַנְו ּונָּכַת טָבַשּב הָּתַאי
 23 קזק םֶהיִבְקעדתֶא בקע cf 34 Mal 38 | 25 16 0 טז ויָתחְרֶא, א ותָח--|

inp: | 20 = frt dl (gloss) nisi 29a nonn vb exc et totus27 771 ₪1 6 656  

prbטסט || 3 ** = 65  Adpuyyi0 ד  v ex 2 stich compos est | Cp 23, 2 dub; 

ft636 ריִשְעְל 1  * | id6 || = prb trsp post 8a | 4 * 36 yl41 | * 8 1—,  
simחוטדה)טמ6, ? éav5 * א ףּועְמַה, 0 ףיע--; 6  | trsp frt post gaרָשעַל | <<  

 364: | ? 81 cf םיִּפעְפִע | ל  ךיניע, QM 656 ךנ-- | * pזps 6) רשע ₪ 4 |
et dl 6 6364 || 7 ** crrp || 63ףועי | 6 >ג15* 76  Qףיעו, 1 6  “KES 

coniecturare ]2[?( || © frt reliquiae / stichi --רש, 6 רעש )רעש =  

 8 = trsp post gb | זס 1 הָנָמְלַא vel *םילוע pro םיִלְּנע egentes (cf arab ל ליע)|

 זז conjg 6 6 6 pin ₪ 1 < 6 בריו | 12 €K ךנזא, 0630 ךי--
68‘ 



 1052 ילשמ 24,1—23,15

 :יִנָא-םנ יִּבִל חַמְׂשִי :ךְּבְל םֶכְחְדִא יִנָּבי
 :םיִרְׁשיִמ ּךיִתפׂש רבדְּב יִתויְלְכ הָנְלְעַתְופ

 :םּויַה"לָּכ הוהי"תאְריְּב"םַא יכ םיִאָטִחּב ךְּבִל אָגקי"לַאיז
 :תַרָּכִת אָל ךְתָנְקִתְו 'תיִרָחֶא שידיסא יִּכי*

 :'ְִבל רבי רֶׁשֲאְו םֶכֲחַו יִנָב יהָּתַאעַמְׁשיי
 :ומל רֶׂשְב יִלְלְזַּב ןְיְיְקיִאְבְסַב יִהָּתדלַאפ
 :הָמּונ שיּבְלת םיִעְרְקּה שרוי לָלוזְו אבסחיכיי

 מא הנקי ּובִּת"לַאְו קי הז ב עָמָש 2

 :וְּב משו םֶכָח דלי קי יא לוני לי
 :ךָּתְדלוי לָּגָתְו סאו ךיִבָאדחמָשי 5

 :"הָנָצְִּּת יִכְרּד ךיֶניִעְו "יל ָךְּבל יִנָבְהְנִתִא
 :הָּיְרְכְנ הָרָצ רֶאְבּו הוז הקמע הָחּוׁש-יָּכ יז
 :ףיסות םֶדָאְּב םיִדְגוְבּו בֶרֵאְּת ףָתֲחְּכ איה ףַאי*

 ַחיָשימְלו 'םינודמ יִמְל יובא יֵמְל יא ימל>פ
 :םיניע תּוללְכַח רמל םָּנִח םיִעַצַּפ יֵמָל

 סמ רוָקְַל םיְּב ןַײה-לע םיִרָחַאמלי
 ידע יסיִּכּב ןֵתוריְּכ םֶּבַאְתִי יּכ ןַײ אָרָּתלַאי

 :ׁשְרפִייִנֹעֶפְצְכּוי יִרְׁשְיׁשֲחְנִּכ ותיִרֲחַא** :םיִרְׁשימְּבּךלַהְתָ
 :תֹוְכָּפְהַּת רֵּבַרי ףֶּבְלְו תֹוָרָז ּואְרַי ףיִניע
 :יִלָּבַח ׁשאָרְּב בבכי" םִידבֶלְּב יבָבשּכ ָתיִיָהְוא
 ייתְעְד-לַּב ינּומְלֲה יְתיִלֲח-לב יִנּוּכָה 5

 :דוע ונשק ףיסוא | ץיָקֲא יִתְמ
 ּםָּתִא תוָיָהְל אְתִתְדלַאְו הָעְר יִשְבאְּב אָנְקֶתִדלַאי 4
 17 קזקפ ? "תֶא אָרִי cf 24,21 || 18 * ins fit 6 6 הָנְרֶמְשִת | * ins 6 636 ָךֶל

cf 20.13 | + 23 >6 |19 * קז ? המ | = 1 ₪ הָניִּב ְךְרָדְּב ₪1 414: 96 | 21  
 24 *= K לוני לוג, 16 0 לי ליִג | * 0636 דלויו , א דלוי; קזקצ תָדָלֹויְו |
 : 0669 חמשי, א Wl; prps Wn || 25 dl? vel | postea ְיִדְלּו ליב; + 5
 rt ante 24 trsp || 26 * trsp 6 636 post הנת | ל 1 6 9 הָנְרֹצְת 2
 הָניֵצְרַת | 2716 הֶָרָז | 28 12155 תב || 29 * ;dub 6 06קט006 | ל 0
 םיִנָדִמ א םיִנֹודָמ | 3: *16 0536 םּּכַּב (0); א םיִּכַּב | * 1 :וְניִע || < קזק
 הָנושאר (םיִנושארֶּב) sed cf Cant 7,10 | 32 *1:ךָשי | ™ dl | 34 * prps בֶברְכ |
 * 0; 1 8% 6 6 לדג רֶעַסְּב לָבחְכּו | 35 *1 יִתיִלָמ | * 1 :יִּתֲעַרְי | ה

exc || Cp 24, 1 cf 233.יִאְבָסִמ  



24,2--4 PROVERBIA 1953 

 :הָנְרּבַדִּת םֶהיֵתְפִׂש לע םָּבל הָּגהְי דׂשיּי
 :ןְנוּכְתְי הָנּובְתְבּו תֶיָּב הָנָּבִי הָמָכִחְּב
 :םיִעָנְו רקי ןוָהדלָּ ואלי םיִרָדֲח תַעַדְבְו*

 :ָחְּכ ץֶמאָמ תעצ ׁשיִאְו יזועַּב םֶכָחְרֶבְג
 :ץעזי ברב הָעּוׁשְתֹו הָמְחְלִמ יֵּדלהְׂשעּת תֹולְּבְחַתְ יב

 :ּוהיּפ"חּתְפִי אל רַעַׁשֿב 'תֹומְכֲח ליִנָאְל תֹומאָריִז
 :ּואָרקְ תֹומְזְמ"לעַב ול עֶרָהְל בשחַמ*

 :ץל םָרֶאל תַבְוִתְו תאָטח תנא תמי
 :הָכָחּכ רצ הָרָצ םִיְּב ָתיִּפְרְתָהְי
 :ךושְחַּתְַא גְרָהל םיִטָמּו תֶומִל םיִחְקְל לצי
 ףןיִּבָידאּוה ו תובל ןכְתדאלָה הז ּונעְדְידאְל ןַה רָמאתדיִּכייי

 :וְלַעָפְּכ םֶדאְָל ביִשָהְו עָדָי אּוה שפג ירַצֹנְו
 :ְךַּבִחִ- לע קותמ תָּפָנְו בוט יִּכ שבֶ יִנְּב"לְכֲאנ

 שפל הָמְכָח יהי
 ס | :'תַרָּכִת אל דקת תיִרֲחֲא ׁשיְו תאָּצָמ"םא

 :הָעְרְב לכי םיִעְׁשְרּו םקו ] קיד לפיו עבל יב
 :ּךֶּבְל לגודלא ולָשְכְב חַמָשִּת % יבוא לָפְנּבז
 :ֹוּפֲא וילְעַמ ביִשָהְו ויָניֵעּב עַרְו הָוהְי האָר

 :םיִעְׁשְרְּב אָּגְקִתִד לַא םיִעָרַּמִּב רַחְתַּת-לַאיפ
 ְֲעְַי םיִעְׁשְר רַג עֶרָל תיִרֲחַא הָיְהְת"אֹליֵּבי

 :יבָרְעְתִּת-לא םינּוש-םעי ְּךָלָמְו יֶנִּב הָיהייתֶאאָרְייי
 :'עדוי יִמ םֶהיֵנׁש דיִפּו םֶדיֵא יםּוקָי םאָתָּפדיִכי<

 םיִמָכְחְל הָלֶאדִג
 :בֹוט"לַּב 'טֶּפָשַמְּב םיִנָפירָּכַה

 :םיִמֲאָל ּוהוָמֲעְזִי םיִמַע ּוהָבָּקִי הָּתא קידצ עְׁשְרְלּורַמֲאּי

26NW | 5 516 686 yD | ל 16 636 ַחּכְץַמַאַמ | 6 * 6 ל <68 | 
 לא  stichus exc | g 16 Vrsתומכח  2(; ₪ postזק; קזקצ ּתָמַכָח 'אל תומּב 7
(1MS*= םי--) | + זס 7 | r2 °° ₪ ₪1 | * 6 רצו | 14 ** frt vb nonn 
exc | ל [ - my | >> prb gloss || 15 dl (gl) | 17 16 0 ץמ ףֶביוא 

cf 17%, א ףיִב-- | 21 = 6 רָּבְעְתִּתִלַא םֶהיִנשדלע | 22 * 6 םוקי (ד!טסשזשו 
  )8 13) (hemi)stichos; 661206 30,1—14®%; trsp frt 22ד% 0% | * 6 זז

post 19 | 23 * 9 דרָּכה | ל nonn vb exc cf 2821. 



 1054 ילשמ 25,10—24,25

 :בֹוְמ"תַּכְרב אֹוָבְּת םֶהיֵלֲעֹו םֶעָנִי םיִתיכֹומַלְ
 :םיִחְֹנ םיִלָבְּד ביִׁשַמ קש םוָתְפְש<

 ל הָרָשִּב ּהָדְּתעְו ְּךָתְכאַלְמ ווּ ןֵכָהז
 :ףָתיִב ָתיִנְבּו ירַחַא

 :ּךיִתְפָשּב 'ִתיִּתַפַהְו ּךֶעַרְּב יסגחירע יֶהְּתלַא5
 :רלָעָפּכ שיִאָל ביִשֶא ול"הְׂשֲעא כ יֵל"הׂשֲע רשאי רֿמאת"לַאפ

 :בל-רסח םֶדֶא םֶרְּכילַעְו יִּתְָבְע לצְע-ׁשיִא הָרְׂש-לַעי
 םיִלְרֲח ויָנְפ ּוָסְּכ יםיִנֹוׂשְמַקוּולְכ הָלָע הֵּנַהְוי

 | :הָסָרהָג ויִנְבַא רֶדְגְו
 :רָסּומ יִּתְחְקְל יִתיֵאָר יִּבִל תיִשֶא יִכְנֶא הֶזחאְויי
 :בָּכְׁשִל םִיָרָי קָּבִחטַעְמ תֹוִמּונְּת טעמ תונש טעֶמ:

 פ | :ףִנֶמ שיִאְּכ 'ָּךיִרסְתַמּו ףשיר יְִלַהְתַמ"אָבּואי
 "ךָלַמ הָיְקְזִח ו 'יָשְנַא ּוקיִּתְעָה רֶׁשֲא יהָמלַׁש יִלָשִמ הָלֲא-םני 5
 :הָדּוהְי

 :רָבָּד רֶקִח םיִכָלְמ דָבְכּו רָבּד רֵּתְסַה םיִהְלֶא בכ
 :רקח ןיֵא םיִכָלְמ בָלְו קֶמָעָל ץֶראְו םּורָל םִיַמׁש

 :'ילָּכ ףֶרצַל" יאָצו הָסָּכִמ םיגיס וה
 :ֹואְמִּכ קצב ןיוְָו ּךְלְמְיִנְּפל עֶשְר וגָה

 :דְמעֶּתלַא םיִלֹדָג םוָקְמִבּו ְךֶלָמיִגְפל רֵּדַהְתִּתלַא
 'ביִדָנ נפל ףָליִּפְשַהְמ 'הָּנַה הלע ְףֶל"רְמַא בוס יִּכ

 ירה ברל יאצַתְדלא* :"'ףיִניע ּוֵאָר רֶׁשֲאי
 :ףער ךְתֶא םיִלְכַהְּב ּהָתיִרַחְאְּב הֶׂשֲעַּת"הַמ 'ּפ

 :לגְתְלא רַתַא דוסְו ְּךַערתֶא ביִר ביר
 :יבּוְׁשִת אָל ךֶתָבִדְו עמש 'ְָפַחְיְַפיי

26 dl? m cs || 27 fit nonn vb (prps שא qj? npn) exc | 28 *! > 6 
:M5*= |ּתַפַּת"לַא !eםָמָח | * סז** תותפהו; 1 6 6 ָתיִּתַפָהְו ץ cf Pr 20,19 | 
20 ** nonn vb (m cs) dl | 31 * 8 ש || ° hemistich prb exc | 34 8 hic incip 

  25 | *1 6 ca 201155 (cf 6,11) 2 | * 1c ca 1003155 et Vrs qbnt || * inטק |
6 hic 30,15—31,9%# | Cp 25, 1 * 6+ ai adidkpiror | 6 oi pilot | 6 
Vrs אָצְיְו cf 5b || 0000%ל 1 ₪ 6 6 (אט dra) לכ ףֶרַצִנ | 7 * 1 הָּנה ן * 

  | >> conjg ₪6 6 24 6 8 vel dl? (gloss) | 7 6+Aére || 8 * prps NYA:ביִדָנ
6 75 Jj? 5 ברֶל | < ? 1 זרֶהַמ | © dl vel l ,יִּכ nisi post JD hemistich 
exc cf 7° | g ע רַחאְל || זס * dub | " 4. 



25,11—26,5 PROVERBIA 1055 

 :ריָנְפָא-לַע רֶבְּד רֶכְּר ףָמָּכ 'תֹוִיְַשמְּב בֶהָז ייָחּּפַתיי
 :תעֶמׂש ןְזָא-לע םֶכָח חיכומ | םֶתָכ"יִלֲחַו בֶהָז םֶזְי
 וינֹדַא ׁשֵפָנְו ויֲחְלְׂשִל ןְמֲאג ריִצ ריִצְק 'םויְגְלׁש-יתַנְצְכיי

ldררזשי . ": 

 :'בישנ :רקׁש-תּתמְּבללהְתַמ שיא ןא םָׁשגְ חּורְ םיִאישניי
 :םִרָג"רֶּבְׁשִת הַָּר ןֹוׁשָלְו ןיִצִק הָּתְפְי םִיָפא ְּךְרָאְבי
 :ותאקַהְו ּונעְּבְשִּתִּפ ךיַּד לָכֲא ָתאָצָמ שָבְּדי
 ְֲאנְׂשּו ןעֶבׂשיַפ ער תיבמ לר רקהיל
 רָקְׁש דע הערב הנע שיא גש ץֵחְו בֶרְָו ץיפמי*

b . a 19וצר <  a=עריבל] = יה סב דנוב 'תמְבמ 'תָרֲעומ לר הַר + . : 
 לע םיִרָשּב רֶׁשְו 'רָתגילע 'ץֶמֹח יהָרָק םיִיְּוְגְּב"הָדעמיי

 :'סִיָמ ּוהָקְׁשַה אָמְּצ"םִאְו 'םֶחָל והליכאה ְךאנׂש בעֶר"םַא*י
 ס| ִּךֶליסֶלַשְו הָוהיו  ושארדלע הָתֹח הָּתַא םיִלחְג יִּבי

 :רֶתְַס ןושָל םיִמָעְזַנ םיִנָּפּו םֶשָּג לֶלוחִּת ןופצ חורג
 :רָבָח תיִבּו םיִנָוְדִמ תַׁשֲאַמ גָג"תַנְפ- לע תֶבֵׁש בוט
 :קֲחְרַמ ץֶרָאַמ הָבּוט הָעּומְשּו הָפיע שָפְנְלע םיִרָק םימ5

 פ  עָשְרייִנְּפל טָמ קיל תָחְשְמ רּוקְסּו שפג ןיעמ5
 :ידּובּכ םֶדְבָּכ רֶקָחְו" בוטדאל יתוְּבְרַה שד לֶכָאיז
 :ֹוחּורְל רַצְעמ ןיִאירשא שיִא הָמּוח ןיִא הָצּורּפ ריע
 :דֹובְּכ ליִסְכְל הָואָנאְל ןּכ ריִצָּקַּב רַטַּמַכְו ץיקַּבונָלְׁשּכ 6

 :אָבַת אל םֶנח תֶלְלְק כ תקל רֹורְּדּכ דּונְל רוּפִצַּכ*
sםיִליִסּ וגל טְבֵׁשְו רֹומֲחַל גָתַמ סוסל טוש: 
 :הֶּתְאםִנ ול הָושִּתְדּפ ותְלּואְּ ליִסָּכ ןַעְּת לא
 :יָניִעְּב כח הָיִהְיְְִּפ .ּתְלּואְּכ ליִסְכ הנע

 זז * ®prps 'DIR | 6 ₪ 6קןגוסאש ; 36 fit *תוויָּכַשַמְּב ג ךשמ (2//) ; תוכֹוׂשְּב

 prps | " ?; 5 6צ kaipg טטדסס || 12 6 (Aorog) חיִכּוה ? | 13 * 1 6 6 תאַּצָּכ | 1

phn 6646 et Jes 18,4 || 75 )<1215*%9( add; vel antea vel postea */, stichus 
 exc | 15 1 ₪ ףצק vel qyp | 18 1 6 6 (péroxov) yBD || 19 *1 ₪ הָעְר 4

 6) | * 1 תַדְעּומ | < >6; 61 ? 6[ 20 || 20 ** nunc Var ad 19 הרצ -- תדעומ

 excepto חטבמ) , sed frt crrp ex textu hebr, quem continet 6 203 דָנָּבַּב סֶמָּכ

ante 4 | 6קַצ!י  nsָּּבְל הָלַכְמ ׁשיִא תַגּות ןַּכ ץֵעָל בָתָרְו | * : 
dlc 65 | 24 cf23,29° | 27 *1 ₪5 6 Vrsוא6 קָתָנ | 21 * 81 6 690 | ל ) 

Cp 26, K6דֹובָכ יֵרְבַּד רקהו |  (.. b-b crrp; 6 (iuqv 5 xpiהֵּבְרַה |  
ca 40155 Vrs ‘hl.אל 0 דל | 3  



 1056 ילשמ 27,2—26,6

 :ליֶמְּגידִיְּב םיִרְבִּד חלש הֶתש סָמְח 'םיִלְנר הָצְקְמ
 :םיִליִסְב יִפְּב לָשָמּו ַחַפְּפִמ םיקָש ּויְלַּז
 :דוְבָּכ ליסכל ןָתונְוּכ "הָמָּגְרַמְּב ןָבָא ירוְרָצָּכ*
 :םיִליִסְכ יִפַּב לָשָמּו רּוֵכְׁש-דִיְב הָלָע ַתֹוִחפ
 :םיִרְבְ רכשו ליס רכשו ילָּבד -ללּוחמ ברוס
 :ותְלואב הנוש לט ואקילע בש בֶלכָכי

 ומ ליל הָוִָת יניעְּב םֶכָח שיא תיֵארי
 :תובחרה ןִיַּב ירא ְּךֶרָרִּב לחש לַצְע רַמָאינ
 :ותָטַמְלַע לָצָעַו ּהָריִצ-לע בוסֶת תלה יי
 :ויּפדלָא ּהָבישהל האל תַחְלצַב ודי לע ןמטי5

 :םעֶמ יִבישָמ הָעְבׁשֿפ יניב לצָע ֶָחי
 :ולדאל ביָר"לע 'רָּבַעְתְמ רבע בֶלָכיינְזאְּב קיזחמיז

 :'תֶוָמְו יםיִצַח םיקז הָריַה ּהלָהְלְתַמְּב י*
 :יִנֲא קחשְמִדאלה רַמָאְו ּוהָעְרְדתֶא המר שיאן

 :ןוְמ קתשו ןְָרנ ןיאְבּו שָאהְּבְכִת םיִע סָּפְאְּב<
 ס :ביִרירַחְרַחְל 'םיִנָוְדִמ שיאו ׁשֶאָל םיִצַעְו םיִלֲחָנְל 'םֶחָפיי
 :ןֶטְביִרְדח ּודְרָי םַהְו םיִמּהלְתַמַּכ ןֶגְרנ יִרְבּד
 :עֶר"בֶלְו 'םיִקְלְּד םיִתָּפש שרח"לע הָּפְצִמ יםיִניִס ףָסָּב

 :הָמְרִמ תיִשָי ֹובְרְקְֹו אנוש רנו ותָפְשִּב=
 :בְלְּב תֹוָבֲעוְּת עבָׁש יִּכ וְּבְָמֲאּת"לַא ולוק ןְּנַתְיריכפ
 :לֶהָקְב ֹותְעָר הָלְנִּת ןֹוָאְׁשמְּב הָאְנַש הכת
 :בְּׁשְּת ויָלֲא ןְבָא לֶלּונְו ליפו הָּב תַתְׁש"הָרכז
 :הָחְדַמ הֶׂשְעְי קְלָח הָפּו יַד אֵנְׂשִי רקָשְ-ןושְל

 :םוי דָלּיהַמ עַדָתדאָל יִּכ רֶחַמ םויַּב לֵלַהְתְּתלַא 7

 ְיִתָפְׂשלַאְו יִרְכָנ ךיפ- אלו רֶז ללה
ea |יול | 8 * 1 64+ רֶרֹוצְּכ | * 4טפ; 1? תיִלְגְרַמְּב  crrp || 7 prps6 =  

 זס * = sagittarius || ל trsp huc frt םיִרְבע || <1 ₪ (c SS) :רQW[ (6%155) | זז 6

et6 6 (א(קאסע) ב33 || * >31155%%  frt4 6יִתיִאְר || 177 *1 MSS4,21 || ז2  Sir + 
 dl (cf 6( vel conjg 6 בלכ || <1 6 3 בֶרָעתִמ || % = לָא? | 18 * 1 םיִּצָחְו (0)|
 ל 1 frt תֶוָמַּב et trsp post הלהלתמכ | 21 * 1 ₪ ַחְּפַמ 61 6 600600, 8 לקטרט |
 ל 6 23,29° | 22 6 uokaxoi cf 188 | 23 * frt dl | ל 1 6 6 (\6ז) םיקלח | 241
 6 Vrs 0 ויִתְפָשְּב, א ות-- || 26 0% הכת | 6 Vrs מ | 27 6 ויִלְע (;

6 6 legitur, 1? עלקו pr 73) | 28 Var” (Kiml i) ;וָּכד 6 0 (cf NI 

= purus); 1? 4 (et | frt NY cf Hi 1223) | Cp 27, 2 1 ? לַאְו 
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 :םֶהיֵנְׁשִמ דֵבּכ ליֹוַא סַעְכְו לוֵחַה לֵטַנְו ןְבֲא דָבּ
 :הֶאְנְק נפל דמע יִמּו ףא ףטשו הָמֲח תוירְזְכַא+
 :תֶרֶתְסִמ הָבֲהֲאַמ הָלְנִמ תחְכות הָבֹוֲט5

 קת רַמילּכ הבעל = תג סּבְת הָעְבְש שפג
 :וָמוקְמִמ דדונ שיא ןּכ הגמ תֶדָדֹונ רֹוּפָצְבי
 :שָפְנִַתְצְעִמ והער קֶתַמּו בלשי תֶרַטקּו מש
 ָּךֶריִא םוְַּב אֹובְּת" לא יִדיִחֶא תיבּו 'בֹוֲעַּתדלֶא ךיִּבָא הַר ףערי*

 :קּוחְר חֶאַמ 'בורק ןֶכָׁש בוט
 :רָבָד יִפְרֹח הָביׁשֲאְו יִּבִל חַמֹׂשְו יִנְּב םֶכֲחיי
 :ּוׁשְנעג ָּרְבֲע םיאָתֿפ רֶּתְסַנ הָעְר הֶאְרֹוםֹוָרְעי*
 :ּוהלבח הָּיְרְכְנ דַעְבּג ךָז בֶרָעדיִּכ ודְנֶּבד חקיי
 ל שח ה הנק םיִּכָשַה קבב לדג .לוקּ וּוהֲעַר ְּךֵרְֿבְמיצ

 יהָָּתְׁשנ יםיִגְוְרַמ תֶשָאְו ריָרְנַס םְּב דֵרוָט ףָכָי
 :אָרְקְי ֹוגיִמְי ןֶמָשְו חּוָרפָצ ָהְינְּפציי
 :ּוהעֶר"ינְּפ 'דַחְי ׁשיִאְו .ידחְי לֶורבְּב לרבי
 :דָבְכְי וינדא רמשו הָיְרְּפ לכאי הָנֲאְּת רצני*
 :םָרֲאְל םֶדֶאה בל ןַּב םיִנָּפַל םיִנָּפַה םִיַמַּב
 :הָנֶעְּבְשִת אֶל םלֲאָה יִניִעְו הָנְעֵבְׂשִת אל יבא לאש
 :וללהמ יִפְל שיא בֶהל רּוָכְו סל ףָרְצַמי
 יִלַעַּב תֹופיִרָה ְּךֹותְּב שמְכַמַּבוליִוֲאָה-תֶא ׁשּוּתְכְּתםָא=>י

 ס תל וילעַמ רּופַתדאל
 :"םיִרְדְעְל ְךְּבִל תיש ךנאצ יִנָּפ עדת עֶדייי

 | 6(א0דNIT | g °° crrp, 16 -6 )) = 41וא6זואש  ]? ex(ף 6אס0סוט 6 6 11 6

 pnrvurai 56 טחס טטקחזשע6זשצ) תַצעַמ הָעְרְקְתִמְו vel) "תַבְצְעַמ עַרְקְתִמּו) |

 זס 16 סרו; 066% הֶעְרְו, *KOr הערְו || ל 1 בזעת | < 1 ₪ חֶא | קט

 dl }*ו:ְּדָדא | '1 בורק | ז2 16 5**155)13 36 רתסנ) ₪ ושנענו (14/155%%)

 cf 22,3 | 13 1 6 6 םיִרְכָנ ;cf 20,16* || 14 ** ₪6 add םכשה רקבב >5%6[1 |
 15 * 6/ 23,20* | "1 הָתְושְנ / צ 16 cזזק; 6 אָרְקִי ןיִמִי ּהָמְׁשּו הָשְק ַחּור ןֹופָצ |

lc 6984 TD. jrglc 6 (Gorep [ovx] Guoia)י (8 דַחי) | 5 T17 *1 6 69  

 ֹומְּכ |20י0 ןד-- vel ד | ל 6+1 ןושֶל ינע םיִליִסְכּ ויניִע הצע הָוהְי תָבַעַות

postea:ויָלְלעַמ; 1? 4; 6  prps2 % ויִלְלַהְמ ע ול;  | (prb in 41 exc) 

 :תעְּב רֶׁשְי בֶלְו עֶר שקבמ עָשְר בל cf ad 20 || v 22 nonn vb m cs dl (שתכמב

 et וילעמ 2 3(( | 23 8 6% 23 כ 6 invers | *1 84 6 6 ףירְדעל -



 1058 ילשמ 28,19—27,24

 :"רוד רֹודְל ירָזנ-יםֲאְו ןֶסִַח םֶלעָל אל יִּב
 :םיִרָה תוְבָשָע ּופְסֶאְנְ אָשָד"הַאְרְִ ריִצָח יהלי

 :םיִדּותע הֶדָש ריִחֲמּו ףשּובלל םיִׂשָבְכי6
 :ךיִתורְענְל םיִיַחְו ִּדַתיִּב םֶחְלְל ּךֶמְחלל םיִּזֶע בח וירו

 :חמְבִי ריְִכִּכ 'םיקידצו עַשְר ףָדריִאו יוסָני 8
 :ךיִרַאְי ןְּב ערי' ןיבמ םֶרָאְבּו 'ָהיִרָש 'םיִּבַר 'ץֶרֶא עׁשָפְּב*
 :םֶחָל ןיִאְו ףחס רַטְמ םיִלִּד קשעו 'שר יָבְגי
 :'םָב ּורְגְתַו הרות יִרְמְשְו יעָשְר ּולְלַהְי הָרְות בע
 :לָכ ּוניִבָי הוהְי יִשָקְבְמּ טַּפְׁשִמ ּוניִבְידאְל עֶר"יִׁשְנַאֿפ
 :ריִשָע אּוָהְו םִיַכְרִּד ׁשָּקעַמ ֹוָמְתְּב ךלוה שר -בוט6
 :ויִבִא םיִלְָ םיִלְלוְ העלו ןיִבַמ ןּב הָרּוְּת רצוני

 :ּוגְּבקִי םיִלּ נוח | תיִּבְרּבוךשנּב נוה הָּבְרמי
 הבעות וּתָלַפּת"סג הָרֹוּת ַעָמָשִמ ונזָא ריִפַמּפ

 יבוט] קח יג ל ריש שי יניב כי
 :םָדֶא שָפָחְי םיִעָשְר םּוקְבּו תֶרָאְּפִת הָּבַר םיקידצ ץֶלעבי
 :םָחְרי בֶזעְו הָדֹומּו חיִלִצִי אָל ויָעָשָּפ הָסַכְמ
 :הָעְרַּב לופו ובל הָׁשְקִמּו דיִמָּת דָחַפְמ םֶדֶא יִרָשַאיי
 ל םע לע עָשְר לשומ קקוש בדו םָהְנ-יִרֶא 5

 :םיִמָי ְּךיָרֲאָי עצב יאנש תוקשעמ בֶרְו יתונּובֶת רֶפֲח ידיִנָב
 :ּוָבדּוכְמְתִידְלַא סּונָי ירֹוְּב-רַע) ׁשֵפָנ"םַדְּב קָשָע יםֶרֶאיז

 :יתָחֲאְּב לוי *םיִכְרִד שקֶעְנְו עָשָּוי םיִמָּת ףלוהי*
 :ׁשיִר"עַּבְׂשִי םיקיר ףּררֶמּו םֶחָלעַּבְׂשִי ותָמְדַא דבעיפ

 24 ° lc 63 ןיִאְו | ל 4k || = Kר?daub; prps רוד רודְל 0 דו דל |
dlc1 הָעְרָנְו; קזק< תאָּנִמ (ש 23,2) | 27  kai kepeig;הָלָּכ | ל 6  prps25 °  

1c 6 pqs] (sMSS) | 2516 6א5*15 4% | ל ) Cp28,r°lc 6 Dj6 |  
1c 6 (kara-הָנְרַעִּת |  velתוביר | < 1 6 6 ורועי  veץירע || * 1 6 6 םיִביר  

 00609 (ards ןעTי )ךיראי Vaז >6) || 3 * 6 רבָג | ל 6 עָשְר?; 1 ₪ ריש |
 4 * 636 [YW (עַשְר (in pausa | *1 ב | 6 SZ ויִכְרְּד, 9 םיִכ--, 6 ? = 8 |

prb dl (gloss) | 9 1 ft 6תו; ' Q6013,20 || 8 836 תיִּבְרַתְבּו,  ny] sed cf7  
hemi-בוט + 1  (cf 4MSS*e=) || °° dl (add); 6 post38 ריִּכְסַמ | זס *1 ותְחָשְּב  

1AM cfva8 || 16° ₪ 61 |שפֶתִי ?);  = stich || 12 6 éAigkovrat (= 41, vel 

JW, Q NW || 17° sic Mאָנשְו; א  Vrsבר | %1 6  niNian | > 1 6 Vrs5 6  
 (ד ;min) || °° dub 6 ובךע || < add+6 | 18 3 6[ ץ 6 || ל 62255 6% אא;

 | < 3 (אצמוגב) :תַחְפְּב צו תַחָשְּב
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 :הָקָּנִי אָל ריִשְעַהְל ץַאְו תֹוָבָרְּבבַר תונומָא שיא
 :רֶבנַעַשְפְי םֶחְל"תפ לעו .בוטדאל םיִנָּפִרַּכַהיי
 :ּונָאבי רַפֲחחיַּכ עדיאל ןיע ער שיִא ןוהל להב

 :ןושָל קילחפמ = אמי ןח ירָחא םָרֶא תיכו:
 :תיִחְׁשַמ שיִאְל אוה רבֶח עַשָפְיִא רָמאְו ּומֲאְו ויָבָא לזוג

 :ןׁשְדְי הָוהולע חָטבּו ןיִדְמ הָרְנְו ׁשֶפְג"בֲחרי
 :טְלָמִי אּוָה הָמְכְחֿב ףלוהְו ליִסָכ אּוָה וּבַלְּב חטוב
 :תֹוְרֲאָמ"בַר ויָניֵע םִלְעַמּו רֹוסְחַמ ןיִא שרל ןתוני
 :םיקידצ ּוְבְרי םֶדְבֶאְבּו םֶדֶא רֶתּסִי םיִעָשְר קב
 :אַּפְרַמ ןיִאְו רֵבְׁשִי עתּפ ףֶרֶעְ'הָשְקִמ תֹוחָכּוְת ישיָאי9

 :םַע חני 'עָשְר לָשָמְבּו םָעָה חַמְׂשִי םיִקיִדצ 'תֹוְָרִּבי
 :ןֹוְה"דְּבַאְי תונוז הָערְו ויָבָא חַמָשְי הָמְכְח בַהא-ׁשיֶא

 :הָּנְסרֶהְי תומּורִּת שיִאְו ץֶרָא דיִמַעְי טֶּפָשַמְּב ֶלִמי
 :ויַמעְפ-לע שרופ תַָשְר ּוהער"לע קיִלְחְמ רֶבג
 :ַחַמְׂשְו ןורְי קידצו 'שקומ עֶר ׁשיִא 'עשָפְּבִ
 :תַעְד ןיִבְייאְל עֶׁשְר | םיָלּד ןיִד קידצ עדיז
 :ףֶא ּוביִׁשָי םיִמְכֲחֹו הָיְרִק ּוחיָפָי ןֹוצָכ יִשְנַא*
 :'תחָנ ןיִאְו קחְשְו זגְרְו ליָוָא ישיָאזתֶא טּפְׁשנ םָכָחשיִאל
 :ֹוׁשְפַנ ּושקַבָי םיִרָׁשיְו םָתּואָנְׂשִי םיִמָד יֵׁשָנַאַ
 : 'הָּנַחְבַשִי ירּוחֶאְּב םֶכִחְו ליסכ איצוי וחּור"לְכי
 :םיִעָׁשְר ּויָתְרְׁשִמ- ל רֶקְׁש-רַבְד"לע בישקמ לָשַמיי
 :הָוהְי םֶהיִנָש יִניִע ראפ ּוׁשְּגְפְנ םיִכָכְּת ׁשיִאְו ְׁשָריפ

 :ומא שיבמ ont רענו הָמְכִח ז תו -תַחְכותְו טבשי
 :ּואְרִי םֶתְלַּפַמְּב םיקידצו עשפ הָבְרִי םיִעָשְר תוָבְּבי

  )coram 27/2( <3; 1 ftטז 24,23 | 22 6 דָסָח | 23 6 (6000¢) 1חרֶא, 6 יומדק 21
 אנוש ? | Cp2g,1°1עגז)  | 24 dl (gloss velןושל  et trsp postויְרְחֶא (1 א59*15)

4 12,1; 15,10 || * ins frtc 36 3; 6 הָשְקִמ | 2 * 6 (Erkwpiatouévwv) ;תוכרֶבְּב 

 apdvopog)ח(  cf 287 | 4 6םיִעָשר | 3 6 הָעְרְו  | * 1 6 5MSS Vrsקזקצ תֹודְרָּב

 rpsק © ||  cf 12,13תיִמְרַּמ | 6 * 32 ועָשְפְּב; קזק עׂשַפַּב צ6| עׂשּפְּב | * 5 שקומ
? Pi MSF) | 6 * ₪ 61 | ל 1 6 6 (karanrnocer) (3E) nl (2 nnn) | 

  *1 ft DIN | 6זז ||  vel, si ₪ 1, frt postea 3p! cf Ez 34,11זס | םיִעָשְרִו

6 (rauievera) ךשחי cf 56 ;הנבשחי MSK=95 תֹודְרְּב sהנחכשי | 16 קזק 

cf 29,2. 



 1060 ילשמ 30,9—29,17

 ְָׁשְפַנְל םיִגרעַמ ןֶתִיו חייו ָךנְּב רסויז
 ּוהָרְׁשַא הָרּות רַמשְו םַע עַרָּפי ןוזח ןיִאָּביי
 :הָנעֿמ ןיִאְו ןיבְנדיכ דָבֲע רָסְניְדאְל םיִרָבְדַּביי
 :ּונָמִמ ליִסְכְל הָוקִּת ויָרְבדְּב ץֶא שיא תיִזָחְי
 :וְנָמ הָיְהְי ותיִרֶחֶאְו ודב רַעָּנִמ יקנפְמ?י
 :עשפ-בר הָמֲח לַעְבּ ןוְָמ הָרְנְי ףא- שיאי

 בכ ְּמַַי חּור-לפׁשּו .ונְליִפָשַת םֶדֶא תג
 :דיִגְי אָלְו עָמָשַי הָלֶא ושְפַנ אנוש בָּנַג-םַע קלוח<

 :בָנְׂשִי הָוהיִּב חָמובּו שָקּומ ןִּתַי םֶדֶא תְּרָת
 :שיִארטפשמ הוהְיִמּו לְׁשֹומ"ינְפ םיִשקְבִמ םיִּבר=*
 פ  יְרָדרׁשְי עָשְר תַבַעותְו לֶנָע שיא םיקיִדצ תֶבֲעּוְת=ז

 יאְׂשַּפַה יהָקְוְִּב רָנָאויָבָבְּדיי 80
 :ילָכָאְו לֵאיִתיִאְל לָאיִתיִאָל רֶבָּגַה םָאְנ
 :יל םֶדֶא תַניִב"אָלְו ׁשיֶאַמ יִכְנָא רַעְב יב
 :עָדֶא םישדק תַעָדְו הָמְכָח יֵּתְדַמָל"אָלְי

 וינְפֲהְבוֲחּורְףסָא יַמ דריו וםַמְׁש"הָלָע ימי
 ץֶרָא"יַפְפַאלּכ 'םיקה יִמ | הָנְמׂשַּב וםִיַמ"רַרָצ יַמ
 :"עֶדִת יִּכ ונב-םֵׁש-הַמּו ֹומְׁש-הַמ

 :וְּב םיקוחל אּוה ןֶנֶמ הפּורצ ַהָלֲא תָרָמֲא"לְּכ

 פ | יּתְבְְכנְו ְָּב יִכויְַּפ ויָרְבֶּדלע ףְסּות-לַאי
 :תּוְמָא םֶרָטּב יִּנָמִמ ענמַּת-לַא ּךֶתֶאמ יִּתְלֶאָש םִיָּתְש
 יִנָמִמ קחרה בְֹכ"רבְדּוואוש*
 :יִקָח םֶחָל יֵנֿפיֵרְטַה יִל"וַתְּת" לא רֶׁשֹעְו שאר

 יהָנהְי יִמ יִּתְרֹמֲאְו יִּתְׁשַחְכְוו עבְׂשָאפ
 פ  :יָהלֶא םש יִּתְשַֿפְתְי .יִתְבְנְנְו ישר

eEnyntns || 19 1 6 6 (Wrokovgerat) 56 NW | 21 * 1 6 6 (6c kara-18 6  

 (oraraAg קָּנָפִמ || ל 1 6 6 (ס(א6זמ6 (טזטו) .TOY || 5 1 6 6 (6סטצמ 006ד0ו)

Cp 30 6 postןוגיב | 22 6 65שקטפשטש |  prpsןונַאמ )= ןונמ);  velןָנָאְמ  frt 

 cק 26 | 1 ** 6 םַחָקְו יִנָּב רג יִרְבְד | * 6 60661; prps אָשַמִמ vel יִאָשַמַה | <1

 ₪1 bis לא יִתיִאְל 3M55(; prps( (ותומוגפ bene) b יִּתֶא ול | 4 6 לָבַאְו; 1 + לָבָאְ
 Ex) 39,32( | 3 ** 16 6 יִתא דַמְל לַאו (צel ינדמל) | 6 ּונְצְחְב | >1 6 6

et dl ? (gloss ex 111 38, ? | 56יִסֶפַאְּב (לָּ >66) || = >65  : e:posקיִזָחַהק  

 0600 ; 1? הוהי cf w 1831 | 8 1 ₪ בזכ etijBH |g 6 הָזָחַי | ל 6 6 31-



30,10—31 PROVERBIA 1061 

 :ִּתְמָשִאְו הללקיןפ וָנֹוא-לָא דָבֲע ןְשְלַת-לַאיי
 ְֵרָבָי אָל ּופַאתֶאְו ללי ויֵבֲא ריי
 :ץֶחְר אָל ּותֲאְצַמּו ויניֵעְּב רֹוָהָט רודי
 :ּואָשָנִייִפַעְפעְו ויָניע ּומְר"הְמ רודי

< 

 ויִתֹעְלַתְמ תֹוָלְכַאמְו ֹויָנַש תֹובְרֲחורוְדיצ
 ו

 ס  :םֶדאַמ םיִּנויָבָאְו ץֶרָאַמ םַיַנע לָכָאל
 יבה ובה תונָב ית הקּולעל" 5

 :ןוה ּורָמָאאְל עֿברַא .הָנְעֵּבְׂשִת אָל הָּנַה שלש

 :ןוה הָרָמָאְאל שָאו םימ העבשדאל ץֶרֶא םַחָר רצ יואש 6
 םאדתהקיל זבָתְו באל געל יעל

 ם  רָשָניִנְב הכא לַחְג"יִבְרְ הוקי
 :םיִּתְעְָי אל ָעְבראְו .יִנָפמ ּואְלְפִנ המה הָשלֶשיי
 רּוָצ ילַע שָחְנ ר םימְשַּבירֶשּגַה ךֶָדיי

 :הָמְלַעְּב רֶבּג ףֶרֶדְו םֶנבָלְב הָינֶאּדִרָּ
 וא יּתְלעפ"אְל הָרְמָאְו היִּפ הָתֲחָמּו הָלְכֲא תֶפְאְנִמ הָׁשֹא ּךְרָּר כי"

 :תֶאְׂש לכּות"אל עַּבְרַא תַחָּתְו ץֶרָא הָזְנְר שולָש תַחָּתי
 :םָחָל"עַּבְׂשְי יִּכ לָבָנְו ְּךלָמִי יִּכ דָבַע תַחָּת=י
 ס  ּהָתְרְבְּג 'שְריִתַיִּכ הָחְפְׁשְו לֶעְּבִת יִּכ הָאּונׂש תַחָּתי

 :םיִמָּכִחִמ םיִמְכֲח הָּמַהְו ץֶרָא"יִגטְק םַה הָעְּבְרַא=
 :םָמְחַל ץֶיקב ּוניִכְיַו זָעדאל םע םיִלְמְּנַה5
 :םֶתיִּב עלָפב ּומיִשְיו םּוצָעְדאָל םע םיִנָפָש
 :לָּכ ץצח אָצִיו הָּבְראְל ןיא ךְלָמִז
 ָךַלַמ יֵלְכיֵהְּב איהו שָּפַתְּת םִיַריּב תיִמָמָשא

 :תֶכָל ייֵבֵטיַמ הָעְּבְרַאֹו דַעָ יֵביִטיֵמ יהָּמַה הׁשלׁשי

 :לָכְדיִנּפִמ בּושי-אלו הָמָהְּבַּב רוב שול
 :ומע יםּוקְלַא ךלמו שיתדוא םִינְתִמ ריר:

jזס | 6 0 ויָנדַא, א ונ-- | 14 1 ₪ הָמְדַאָמ | 15 ** דק || ל 6 ד06%  
* mlt MSS ב min || 16 * nonn vb exc || " 6 épkog (pro pws) | 6 

6 (ripac) יקל (zebetudo) vel תַנְקְוְל (v 17 add) | 18 1 c 0 הכרַא 
v 20 add | 1 dl c 6 | 23a et bin 6 invers | * 6א עָּבְרַאְו |  

(exBdAg) שרות (1MSF=) vel Wan | 24 1 6 630 םיִמָכְחַמ | 28 1 6 6 

(evdAwrog dv) שָפַתִּת | 2g * al? | : 9 טמ | 30 6 'הֶּבִמ' [ v 31 crrp | * 6 
066; Or םוקדלא )9(; prps .םֶק ליַת 



 1062 ילשמ 31,22—30,32

 :הָפְל דָי יתֹוֹוזםֲאְו אָשַנְתַהְב ָתְלְבְניםֲא'י
 םָד איִצוְנ ףַא-ץיִמּו .הָאְמֶח איִצּוי בֶלָח ץיֶמ יב

 פ = ביר איִצְוְו םיֿפַא ץימז
 וא ּותָרָפִירְׁשֲא יאָׂשַמ ּךֶלָמ" 'לָאּומל ייִרָבִּבי 1

 :יָרָדְנירּב הָמּו יִנְטְּבירַּב-הָמּו יֵרָּב"המ=
 :ןיִכָלִמ תֹוָחַמַל ְּיֵכְרדּו ּףָכיֵח םיִשָּנַל ןָתִתלַא
 :רֶכש וא םיִנָזורְלּו ןתותְׁש םיָכָלָמַל לא = ילֵאֹומָל וםיִכָלָמַל לאי
 :יִגעינְּבלְּכ ןיד הנשי קָקְתִמ חָּכְׁשְִו הָתְׁשי"ןּפ

 :שָפב יִרָמְל ןַײְו דָבּואָל רֶכָׁשוְנת*
 :דוָעְרְכְזְו אָל ולֶמַעְו ושיר חכְׁשיְו הָתְׁשִי

 :ףולח יְּבְלְּכ ןידד לֶא םֶלאְל ְךיִ"חַתְּפ*
 פ = :ןויִבָאְו נע ןידו קֶדָא"טְפְׁש ףיִפַתְּפי
 :הָרְכַמ םיִניִנְּפַמ קָחְרְו אָצִמַי יִמ לוח תֶׁשֲאי ₪
 :יִרָסֶחָי אָל לֶלָשְו ּהָלָעַּב בל ּהָּב חַמָּבִי ₪

 :ָהייַח ימי לכ עָרְדאלו בּוָט ּוהָתְלְמַ יי 0
 :ָהיּפַּכ ֶפֲחב שעתו םיִתְׁשִפּו רָמֶצ הָשְרֶדִיי ה
 :ּהָמְחַל איִבְּת קָתְרּמִמ רחוס תינְאְּב הָתְיָה יי ה
 :ָהיִתְרַעִנְל קחו ּהָתיֵבְל ףרָמ ןּתְּתַו יהָלַל דועְּבוְקַתַוְייי ס
 :םָרָּכ עֶׁטְג ָהיֶפּכ יִרָפִמ ּוהָחְקִּתַו הָרָׂש הָמְמְזפ ₪
 :ְהיִתֹעּורְז ץּמַאְתַו ָהיָנְתָמ זוַעְב הָרְגֲחִז ח
 :ּהָרְנ לולב הָּבְכִזאְל הָרְחַס בּוָטיִּכ הָמַעָמיי ט
 ְָלְפ ּוכְמָּת ָהיִפַכְו רּושיִּכַב הָחְלַׁש היי 0
 | :ןויִבָאָל הָחְלש ָהיֶלְיְו יֵגְעָל הָׂשְרפ הָּפַּבִי כ
 :םיִנָׁש ׁשֵבָל ּהָתיֵּב"ִלָכ כ :גֶלָשַמ ּהָתיִבְל אָריִתְדאְלִיי ס)
 :ּהָשּובְל ןְמָּגְרַאְו שש ּהָלהֶתֶשַע םיִּדַבְרמ> (מ)
 32 "חש | 33 = ,add vel var | Cp 3r 1° 6 יִרְבְּד | ל 6 לֶאדומל |

stich || 3 dub; 6 Dnt, 36 -+-םספפ  (cf 686( || + 2 dub; in1 אָשמ ךלמ  > 
hic incip cp 31 | == prbתּוחַמְמְל | 4 8  velתֹוחַמְל, 6 תֹוהָמַאְל; כז תוחמְל  

vel 1 ft fig (mit) | 5 6 plur | 8 inc;סע יא;  IN, 1? cל א  | Var 

 prps :ילח | צ צס--31%' :in 6 post Al 29,27 | rr ins fit ּהָל cf 6 ף דסושטדמ |

Vrsהיתרענל קחו | 16 א עַטְנ, 0  dl m cs, al dl13 686 'חכ || 15 = 5  
K 9],( >1115*=י) || 17 6+ 6% ?קץסצ | 18 a44;הַָעָׁנ; | קט :עַטָנ 6 41 םרכ  

 0 הָליֵלַב | 1 dub | 21 155)6*= יִנָש; 69 םִיָנש; 1? ןש +6 שיש ?



31,23--31 PROVERBIA 1963 

 :ץֶרָאיגָקז"םע ֹּתְבְׁשְב הָלְעַּב םירָעְשַּב עֶדני 0
 :יגענְּכל הָנְתְנ רֹונֲחו רֶכְמּתַו הָתְׂשִע ןיִדְסי ₪
 :ןורחא םִּיָל קתְׂשִּתֹו ּהָשּובְל רֶדָהְודזעפי(ע)
 :הָנושְל-לַע דָסֶתְדתַרוְתְו הָמְכָחְב הָחְתּפ היפ (פ)
 :לכאת אָל תולצע םֶחלְו ּהָתיִּב .תֹוכְליה היפו (צ)
 :הָללַהיו הל ָהּוְרֶשאְיַו ָהיֶנְב ומקל )

 :הָנָכילע תיִלָע תאו לִיָח ּושָע תֹונְּב תב ₪
 :לֶלַהְתַת 'איָה 'הָנהְיְ-תַארִו שא יִפְוה לָבָהְו ןחה רקש* ₪
 :ָהיִשַעְמ םיִרְעְׁשב ָהּוללהְיְו ָהיְָי יֵרְּפִמ ּהָלונְתי (ת

v 25 (W) in 6 post 26 (9) cf Thr 2-4% | 27 1 6 Q Vrs תּוכיִלָח, א 
 . vel sim || > >2MSS; 12תוכְליִה | 30 **1 6 6 הָניִּב תָשָא



| 31: A >; 

 םָּת אּוהַה שיִאָהיהָיָהְו ֹוָמָׁש בויא יץוִעדֶרֲאְב הָיָה שיאי 1
 שֶלָשְו םיִנְב הָעְבְש ול ּודְלּויו* :עָרְמ רַסְו םיִהְלֶא 'אריו רֶׁשְיְו
 שָמָחְו םיִלָמְג יִפְלַא תֶשָלְשּו ןאֹציַפְלַא תעְבש הנקס יִהְיַוי :תּנְּב
 יַהְיַו דָאְמ הָּבר הָּבְבִעַו תונותא תּוֶאמ ׁשֵמֲחַו רֶקְּבידָמַצ תוָאַמ
 יתיִּב הָּתְׁשִמ ושעו ונָב ּוכְלָהְי st ליו אּוהַה ׁשיִאָה

 הממ םיכְׁשִהְו םשדקיו בוא .חלָשיו 8% ימו ה כ יהו

 בוא רֶמֶא יב לכ רפסמ תולע הָלעַהְו
 םֶבְבְלִּב םיִהְלֲא יוִכְרַבּו יֵנְב ּוָאְטָח ילּוא

 םיִהְלָאָה נב ואביו םויַה יִהַוֹפ ס | :םיִמּיַהְלָּכ בויא הֵׂשֲעַי הָכָּ

 ןטְׂשַה-לֶא הָוהְי רָמאָיַוז :םֶכֹוּתְּב ןֵטְׂשַה-םנ אוביו הָוהְי"לע בָּצִיְתַהְל
 ּלַהְתַהְמּו ץֶרֶמְּב טּושַמ רמאינ הָוהְיתֶא ןֵמְשַה ןעיו אָבִּת ןִיַאַמ
 ןָטֶשַהְלֶא הֶזהְי רַמאֹיו ּהָּב

 ץֶראְּב ּוהָמְּכ ןיִא יִּכ בוא יָדבע-לע בל ּתְמשה

 :עָרמ רֶסְו םיִהְלֶא אר רׁשְו ָה שיא
 רמאינ הָנהְיתֶא ןֲמְׂשַה ןעיוי

 :םיִהלֶא בא אָרָי םֶנֲחַה
 ביִבָּסִמ ֹוָל"רְׁשא-לְּכ דעֶבּו וָתיּב"דעֶבּו ודעב יִּתְכַש ּתַא אָלַהי

 :ץֶרָאְּב ץֶרפ ּוהָנְקִמּו ָּתְכרְּב ויִדָי 'השעמ
 וֶל-רֶשַאלֶכְּב ענו ּךָדָי אָנְדחלְש סלּואְויי

 ָָכְרבְי ונֶפְְלע אלמא
*/g fere huius libri <6 | Cp r, 1° 6 (Avaridy) Py || 5 dl 6 211555 4 
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 ןֶפָשַהְדלֶא הָוהְי רָמאיַויי
 די חָלָשִּתלַא ויִלַא קב  ֶָיּב ולדרָשאדלְכ הגה

 םיִלָכֲא ויָתֹנְבּו ויָנְּוםִײה יִהְיוי ס :הָוהְי נפ םֶעַמ ןְמְׂשַה אצי
 רמאיו בויָא-לא אָּב ָּךאְלַמּו+ רֹוְכְּבַה םֶהיִחַא תיִבְּב ןיי םיִתשְו

 :םֶהיִדִידלַע תוער תֹונֹתַאָהְו תּושְרֶח ּויָה רֶקְּבַה
 בֶרָחיפְל ּוּכַה םיִרָעְּנַהתֶאְו םַתָקִּתַו אָבָׁש לֵּפּתוי5

 :ְךל דינַהְל יִּדבְל ינַא-קר הַטְלמאָו
 רמאינ אָּב ּהֶזְו רֵּבַדְמ הָזו דֹוֲעיפ

 םלכאתו םיִרָעָּנַבּו ןאַצַּב רעֶבּתַו םִיָמָשַהְְִמ הָלפְנ םיִהְלֶא שא
 דל דיִגַהְל יִּדבְל ןנאדקר הָטְלֶּמַאְ

 רַמאיַו אָּב ּהֶזְו רֵּבַדְמ הָזודֹועיל
 םּוחקינ םיִלָמְנַהְדלַע ּוטשפִיַו םיִשאָר הָשלֶשוּומש םיִדְשּ
 בֶרָחִיִפְ ּוכה םיִרָעְּנַהדתֶאְו
 :ָּךְל דיִּגַהְל דב ינַא-קַר הָמְלְמִאְ

 רמאיו אָּב הֶזְו רֵּבַרְמ הָז ידעפ
 :רֹוכְּבַה םֶהיִחַא תיִבְּב 'ןי* םיִתְשְו םיִלְכָא ְיָתּונְבּו ךיִנְּ

 רֶּבְדִּמַה רָבעַמו הֶאַּב .הָלּודְּג חּור הָּגַהְו ופ
 ּותּוָמִיו םיִרְעְגַה-לע לפיו תִיַּבַה תֹוּנּפ עַּבְראְּב עניו
 :ָּךָל דיגַהְל .יִּדַבל ינַאזקר הָמְלְמִאו

 :ּוחָתְשִיַו הָצְרַא לפיו ושאר"תַא זנו ּולעֶמ-תֶא עֶרקיַו בוא םֶקיַוי |
 רָמאיוי

 הָּמָׁש בּוׁשָא םֹרָעְו יֵּמֲא ןַמָּבִמ "יִתָצָי םֹרָע
 ְךָרבִמ הָוהְי םֵׁש יִהָי חָקָל הָוהיו ןַתָנ הָוהְי

 ס :םיהלאל 'הָלפִת ןַתְנאָלְו יבוא אטֲח-אל תאְזלָכְּב
 -םִנ אָבִּיו הָנהְי-לַע בָּצִיִתָהְל םיִהְלֶאַה יִנָּב ואביו םוויַה יִהָיַוי 2

 יא ןַטֶשַה לֶא הֶוהְי רָמאיו :יהָוהְי לע בָצְיְתהְ םָבתּב ןֶטָשה
 ְךְלהתַהְמּו ץֶרָאְּב טָשִמ רָמאינ הָנהְיתֶא ןטָשה ןעיו אָבְּת המ

 ןְטְשַה-לָא הָוהְי רָמאיִוַי :הּב
dl 6 15% 35 38 cfv 4 ₪ 18 | 14 51155*= jn- | 16 68 Dy);13  
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 1066 בויא 2-4

 ץֶרָאְּב והמְּכ ןיא יִּכ בא יִדְבַעְַלֶא בל ּתְמַשַה
 עֶרַמ רָפְו םיִהְלֶא אֵרְי רֶׁשיְו םָת שיא
 :םָּנח .ָעְלְבְל וב יֵנֲתיִסְּתַו ֹותָּמְתְּב קיִנֲחַמ ֹוגָלעְ

 רמאינ הָוהְידתֶא ןַטָׂשַה ןעיוי
 :ושְּפַנ רעְּב ןֵּתַי שיִאָל רֶׁשֲא לכְו רועדדעְּב רוע

 וְרָשְּבלֶאְו ֹומְצַעדלֶא עֶגְו רי אָנחַלְׁש םֶלּוא
 :יָּדָכְרָבַיְנָפלֲא אָל"םֲא

 אציל :רֶמָׁש וׁשְפנ"תֶא ְּךַא ּךֶדָיְב וגה ןְטְׂשַהלָא הָוהְי רֶמאיו6ֿ
 וע וֶלְגר ףֶּכִמ עֶר ןיִחְׁשִּב בויִאדתֶא ְּךיו הָוהְי יִנָּפ תֶאַמ ןַטֶשַה
 רֶּפֲאָה"ְךּוִתְּב בשי אּוהְו וָּב דֶרֶּנְתַהְל ׂשֶרָח ּול"חקיו* :ודְקְדְק
 יוּתְׁשֲא ול רַמאָּתופ

 :תֶמָו םיֶהְלֶא יִּדְרִּב ַּתְמְתְּב קיזחמ רש
 ָהיֶלֵא רָמאִיַוי

 לם יִרַבַדְּת תולְבְּנַה "תַחַא רֵּבְּכ
 לָּבְקְג אָל עֶרָהיתֶאְו םיִהלֲאָה תֶאמ לֵּבְקְנ בוטַהתֶא

 עֶרֹותשְלׁש ּועְמְׁשִַוווי  :ויָתָפׂשִּב בויא אָטְחְאָל תאְולֶכְב
 ַפיִלֲא ומקמִמ שיִא ּואבינ ֹוְלָע יהָאַּבַה "תאּזַה הָעְרַהְלָּכ תֶא בויא

 'דונל אֹובְל וחי ְֲֵּניו *יִתְמַעגַה רַפֹוצְו "יחושה ילו יֵנְמיתַה
 בלוק ּוָאְׂשִיַוּוהְריִּכִה אָלְו קוחְרמ םָהיֵגֵע"תֶא ּואְׂשיוי= :ומָחְְלְו ול
 :הָמְיְמְשה םֵהיׁשאָר-לע רַפְע קרו ולעמ ׁשיִא ערקו .ּכְבַ
 ֶלֲא רבּדןיִאְו 'תוליל תַעְבְׁשְי םיִמָי תעְבְש יץֶרָאָל ותַא ּוָבְשִיַי
 והיֿפ-תֶא בויא חַתַפ ןָכייֵרֲחַאְי 3 :דֶאְמ בֵאַּכַה לַדְניִּכ ּואָר יִּכ רֿבָּד
 :רַמאיַו יבויא ןעיו < פ :וָמּוידתֶא ללקינ

 :רָבָג 'הָרַה ירַמָא הָלְילַהְו וב ךָכנַא םֹוי באו
 עֶפֹוּת"לַאְו לַעָמִמ יֵתֹלאּוהְׁשְר"לֶא 'ָּךָשְח יִהְי יאּוהַה םֶּיַה"י

 הָרְהְנ ויִלָע
5 * 4oMSsK לע ₪ 1,זצ | * cfr,s | 7 א6 דע, 036 עו | 9 * 6+add| 
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 יּוהָתעַבִיי הָנָנע ויִלָעְרְּכְשִּת  'תֶוְמְלַצְו ְּךֶׁשְח יּוהָלֲאְנִ
 :יםוי יריִרמַּכ

éםיִחְרִי רַפְסַמְּב הָנָׁש יִמיִּב 'דחי-לַא יִלָפֲא ּוהָחְקִי אּוהַה הָליְלַה 
 :אָבְידלַא]

 :ֹוב הָנְגְר אֹובָּת-לַא דּוָמְלַנ יִהָי אּוהַה הֶלְיְלַה הנה

 :ןְתיל 'ררע םיִדיִתעָה יםִייררֶא ּוהָבְקי
 יִפַעְפַעְּב 'הָאְרִילַאְו :ֶיָאְו רּואְלְדוקְי  .ָּפְשנ יִבְכוּכ לכָשְחְי
 המ = :יניעמ לק רֶתָפִנ נסב ית נס אל כ

 :עֶוְגָאְו יִתאָצָי ןָסְּבִמ . תּוָמֲא םֶחְרַמ אָל סלי
 :קְניִא יִּכ םִיִרָשְדהַמּו םיָּכְרב יִנּומּדִק עּודמי

 :יל ַחּונָיוזַא יִתְנַשְי טוקֶשָאְו יִתְבְכָש הָתַע"יִכי
 :ומל תוָבְרֶח םיִנּבַה ץֶרֶא יצַעַיָו םיִכְלְמםע

 :ףָסָּכ םֶהיִּתַּב םיִאלַמִמַה םֵתְל בָהֶז םירשח םַע וא 5
 :רוא "ואריאל םיִלְלְעַּ 'היהֶא אֶל ףןומט לפנכ ןָאוֿפ
 :חֹכ יעינְי וחּוני םֶׁשְו זגְר ּולְדֲח םיִעְׁשְר םָׁשיל

 :שננ לוק ועמש אל וננאש םיִריִסַא דַחָי ב
 :וינדַאָמ יִשָּפִח דָבָעְו אּוָה בש לודְְו ןטקופ

 :שַפְנ יִרמל םייַחְו רוא למעל ןֶתִ המ
 :םינומטַממ ּוהְרְפְחִיַו וניו תל םיִּכַחְמַה*י

 :ורעְב הלא ד סי הָרּתְסִנ וכרדירשא רב
 :יָתֹנֲאַׁש םִיַמַכ ּוכְּתַו אָבַת יִתָחְנִא יִמֲחַל נתלו

 :יל אבי יִּתְרגי רשאו יֵניְתאו יִּתְדְַּפ דַחַפ יָכי5 =
 ס וזָגְר אביו יִּתְחָצ-אלְו יִּתְטְקֶשאלְוויִתְולָש אל
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 068 בויא 5,2—4,1

 :רמאיו יֵנָמיִתַה ָּפיִלֲא ןעיוי 4
 :לָכּוי יִמ ןיִלַמָּב רצְעַו 'הָאְלַת לא רַבָד יהסִנֲה

 :קּזִחִּת תֹופְר םִיַרָיְו םיִּבַר ּתְרַפַי הֵּנַהצ
 :ץֶמָּאְּת תועְרַּכ םִיַּכְרַבּו למ ןּומיקי לשוב

 :לֶהְּבִתַו ךידע ענת אָלַּתַו ךילא אובִּתּו הָתִע יב

 ְיְרְּד םתו תק תל תאר אלהי
 :ּודָחְכַנ םיִרָשְי הֿפיִאְו דֵבָא יִקָנ אּוָה יִמ אָנְרֶכְז

 :ּוהָרְצְקי מע יערזו ןוָא ישרח יִתיִאְר רשאכ*
 :ּולְכִי ּוּפַא ַחּורַמּו ּודבאי הלא תַמׁשּנִמפ

 ּועָּתִנ םיָריִפְכ יֵנְׁשְו לֵחׁש לוקו הָיָרָא תגאׁשיס
 :ּורָרְּפִתִי איִבָל ינָבּו ףרָמ"יִלְּבִמ דָבא שילי

 ּוהָנָמ ץֶמׁ יִנָזִא חקת בָנְנְי רב רֵלָאְ
 :םיִׁשְנַא-לע המרת לֵפנְּב הָלֵיְל תֹוָנּויְזֲחַמ םיִּפְעְׂשִב

 :ידיִחְפה יָתֹומְצַע ברו הָרְְּו ייִנַאְרְה דפ
 :יִרָשְּב 'תרעׂש ירפסִּת ףֶלֲחי יִנָּפלַע ּורְו 5

 ּוהֲאְרַמ ריִּכַאדאלְו וידָמעְ
 עטא ל הָמְמּ' יניֵע דָנְנְל הָנּומְּת

 Fs םיִשָי ויכלו ימאי אל ויָדבעְּב היפ
 םֶדֹוסְי רַפְעּבירֶׁשַא רַמחדיִּתְב כְׁוָאפ
 "ברעל רקָּבַמּ :שַיִנָפְל םּואָּכדי

 :ודבאי חַצְנֶל םיִשמ יִלָּבִמ וּתַּכִ
 :הָמְכֲחְב אָלְו ּותּומִי 'םָּב 'םֶרְתִי עּפְנ-אָלַהי

 :הָנְפִת םישדקמ יִמילֲאְו ָךנוע ׁשיֲה אָנ"אָדְקיי 5
 :הֶאְנְק תיִמְּת הָתֹפּו שַעָבְרהְי לױָאָב יי

 6ק 4, 2 * 1 ₪4 6 6 (rolAdkis) הָּבְרַה cf Qoh 1,16; al minus bene הסנ =

 WJ cf AOE | * 1 ₪ 6 6 (6ש א6חש) A >! * | 6 trsp 1 ante'pn (קתו
cfלחה  )Segeigev)רד | 14 * = יִנְרְק | * 1 6 6  Mss 63) vel Pn post 

horror cf 6 |הר--  al119,120 | * = 6 דק(א66;  fy865 | 15 *1 ? רַמְסִת  
 כ * ?hic nonn vb exc? || °° [ invers 6( 1% 19,12 | 18 חד? הָלָּתַה*

error | 19 56 D§— (cf 215% 7); 1 64 6 3 INQ (cf MSKen 5 = - | 
 אכדי). In v 19 vel 20 prb nonn vb exc || 21 * prps םֶדָתִ | 5 3 םֶהָמ ||

 P5,vradd || 2 5"*22155 םעכ .
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 :םָאְתַפ ּוהְְנ 'בוקאְו ישיִרָשמ לינָא יִתיִאְר נָא
 :ליִצַמ ןיִאָו רעָשב ִאְְִּו עׁשיִמ ויֵנְב ָקֲחְריּ

 'םיִמצ ףַאָשְו 'ּוהחקי םיִנָצְמדלֶאְו" לַכאי בעְרו"וריצק רשא5
n63  :למַע חמציאל הָּמְדַאַמּו ןוא רפעמ אציהאלויִּכ :"םֶליַח | . : 8 - ל ר" > 

 :ףוע ּוהיֵּבְנַי 'ףשר- יִנָבּ דל למעל םֶרָאְדיֵּכל
 :יִתְרַבִּד םיִשֶא םיִהלֲאלאְ לָאז לֶא ׁשְרְרָא יִנא םלּוא*
 :רַפְסִמ ןיאדדע תֹואָלְפני רקח ןיִאְו תולדנ הש

 :תווח יפיע םומ חלשו ץֶרָא יפיע רֶמְמ תה
 :עַשְי ּובְגָש םיִרְדְקְו םִוָרָמְל םיִלְּפָש םּוָשְליי

 :הָּיָשִּת םֶהיֵדְי הָניֵׂשֲעַת"אְלְו םיָמּורע תֹוכְׁשִחַמ רמי
 :הָרָהָמִנ םִלְּתְפַנ תַצעו םֶמרְעְּב םיָמְכֲח בלי

 :םִיָרָהְצב ּוׁשְשַמְי הָלְילַכְו ּךׁשֲחּוׁשנפְי םָמּוייּ
 :ןויְבָא קָוָח דָיִמּו 'ָהיִּפִמ בֶרָחַמ יעשו

 :ָהיּפ הֶּצְפַק הָתָֹעְו הָנְקִת לד יִהְַי
 :סָאָמַּת-לַא יש רסּומּו ַּהולֵא ּוּנָחְכֹוי שונָא ירשא הנה

 ּוהָניֵפְרַּת וָדָיְו ץחְמי שָּבְחְיַו ביִאְכִי אָּה יִּכי
 :עֶר ָךּב עָּגְאָלעַבָשְבּו ָךְליִצְנ תורָצ ׁשֵשְּב

 :בָרֲח יִדיְמ הָמָחְלִמְבּו תֶוָמִמ ְּךְדפ בערב
 :אוְבָי יִּכ דושמ אָריִתְדאלְו אָבְתַּת ןושְל טושְּביי

 :אָריִּת-לַא ץֶרָאָה תָיַחַמּו קַחָׂשת ןַפְכַלּו רׂשְלי=
 ְֶ"הָמְלְשִה הֶדָשַה תיחו ְּךָתיִרְב 'הָרָׂשַה יבא" ייִּכ

 :אָמֲחַת אָלְו וכ תקפו ףְלָהֶא םֹלׁש"יְכ ָתְעְְיוי
 Ri בֶׂשֲעְּב ה ער בֶריְּכ ָתְעדיְו>

 3 * 1 fr שרשמ | *16 658 בקרן א ריו |44? | 5 *16 68 ּורְצְק |
frt D7 cfEםקלח; 1  MsKes95ִיַמָצ (= םיִאַמצ) | 4 D dupl) | = 1 6 AEE 

 25,4 et antea ופאשו vel frt melius ּותָׁשְו | ל *6 דל 1 דלי | ל 6 ד

MSA!זז 1 8 6 3 "ֶב | 13  || v ro add9 5*155)16 684 'נְו |  | WJ? 
dl )<6; 65 56 הָמ-- | 14 6 םֶש--; 1 ּושָשְנִי | 15 * 1 'שיו | ל x 

dl 6 5בָרָח יִּפָמ; ו יָנֲע ע6| םּותי; ג1 בֶרָחַמ 6) || 17  | vel380 םהיפ)  
MSNA19 1 6 6 שָמ | 21 1 6  | Q Vrs ip] (K TT)630 | 18 16  

 630 WD | + 22 dl (dupl) | 23 * al‘ | * 155)2** ץראה; קזק הָמְדָאָה
 24 6 (ף 5 biaira) Ip: | 25 8MSS 66 הָרָשַה | 26 קזקs ְּךֶלֵחְכ.
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 "עב הָּתַאְו id איִהְדְַּכ ָהּונְרקח תאֹזהַּנֲה ל
 :רמאיַו בויא ןעיוי 6

 :דַחְיראְשְי םִיְנְזאָמַּב יִּתיַהְו יִשְעַּכ לקשי לוקָש כ
 :יִנּוכְרַעַי :ועל \ ירָבְּד ןָד לע דָּבְכִי םיִמָי לֹוָחַמ הָּתַעְדִיִב

 ּהֹולֲא יִתּועְּב יֵחּור הָתש םֶתְמִח רשא יִדמַע ירש יִצֲח יב
 :לילב-לע רוש-הָעְנְי םָא אָשַדיִלע אָרְּפדקַהְנִיַה

 :תּומְלֲח ריָרְּב םעַט-שיזםִא חלַמ"ילבמ פת לַכָאיַהפ

 :יִמְַל יו המה יש יונ האמ"
 :ַהלֶא ןֵּתי 'יִתְנְקְתְו יִתְלֶאְש יאֹובְּת ןִתַי- מל

 :יָנעֶצביִו ודָי רתו יִנָאְּכדיְו הולֶא לאי
 לִי לוָמָחַי 'אָל הָליִחְב' הָדְלְסַאְו יִּתְמָחָנ ידועיַהְתְוי

 :'שודק יִרְמִא יִּתְתַכ
 :יִשְפנ ךיִראָאִדיִּכ יצקיהמו לחי יִּכ יקפדהמיי

 :'שּוחָנ יִרָשְּבִ-סִא יָחּכ םיִנָבֲא ַחָּכבֲאי
 :יִּנַמִמ הָחּדַנ 'הּיׁשּותָו יִב יִתָרְזע ףןיִא םַאַהְ

 :בוזעי יש תֶאְרִיְו דָסֶח ּוהָעְרַמ סמלי
 :ורבעי םיִלָחְ קיִפֲאַּכ לַחנ- ֹומְכ ּןָדְנְּב יחַאי5

 :גְלׁש-םלעֶתְ ֹומיִלֲע חַרְקַהיִּנִמ םיִרְדְקַה 6
 :םַמוקֶמִמ ּוכַעְדַנ ֹוּמֲחְּב ּותַמְצִנ ּוֿבְרֹזִי תַעְּביל

 :ּודבאיִו ּוהּתב לע םָּכְרַּד 'תֹוֲחְרָא תפל
 :ומְלדווק אָבש תֶכיִלַה אֵמַּת תֹוִחְרֶא ּוטיִּבָהיּפ

 :ּרָפְחִיַו ָהיִדָע ּואָּב 'חַטְבִדיִכ יושב
 :ּואָריִתַו תַתְח ּואְרִת 'אל םֶתִיִיַה הָתַעְהיְִי

 27 | 6 68 ָהְנעמש | Cp6,2 16 06864 יִתָוַהְו; א יתיהו | 6
 AOD! cfiR 18,18 | 5 41 6 3021 | 6 01 ₪ 6 3 מ || ץ * 6 (ח00000000) עוגרל ;

 ? 6 ₪ trsp °° post ינוכרעו צ 4 ? | = ;?crrp 6 ל ַחיִרְכ 'ה; קצק ומָה

prps6( 2( | 8 * 1 ₪4 6 636% 'תו | *  + cfתומלח  Ibn 172 gloss aram (ad 

 תָוַאָתְ | 9 61 6% ו 6 6 | זס *1 6 3mss @ תאז (ג15*= יפי תאז דוע) | יו
v 13 |(םא)ה  cf26 אוה MSS*Ken) | >> dl (ada) || 12 ins frtולו ליִחְב (אלו  

 3 = 1 6 84 ןיִא הֵּנִה ₪ ןיאמ אַה) | * 1 + הָתָרְוָע | *1? 6 63 הָעוׁשְתו |
rs dl 6 6S et 1 anteaםַמָּנַל צו סַאמל |  WH; prps?41584 6 6360  

et postea | Dh | 18 * 1 6 rMs inex | “lcויקפאכ | 17 1 5+ ן בֶרָש  
 .SK :: תוחרוא | :9 1 'רא | 201? תַשב ושְבְל | * 16 86 ּוחָטְב | 1

 כול 0 ול, א אל, 1 6 ims 63 יל.
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 :יִדעב ּודֲחׁש םֶכֲחְּכִמּו יל ּובֲה יִּתְרַמָא"יִכֲה>*
 :יָנּוְּרְפַּת םיִציִרָע דיִמּו רָצְדּיִמ יִנּוטְלַמּו

 :יִל ּוניִבָה יִתיִנהַמּו שיִרָחֶא יָנֲאו יִנּורוָה+
 :יםָּכִמ חכֹוה ַחיִכוידהַמּו רָשְידיִרָמִא 'ּוצְרָמְּנהַמ5

 :שאונ יֵרְמֲא תּל ובָשְחַת םיִלָמ חָכֹוהְלְה5
 :םכעיר"לע יגרְכְתְו 'ןליפַת 'םותידלַע" ףַאז

 :בֹּזַכַא-םִא םַכינֿפ"לַעְו יִביונְפ וליָאוה הָּתַעְו>>
 :'ּהָבְיִקְדִצ דוע יבְׁשְו הלוע יֵתְּת-לַא אָנ ּובָשפ

  30:תזּוה ןיביהאל יֿכח-םִא הָכוע ינושלּבשיה

 ולעפ הוקי ריפְשכז .לצ"ףאשו דָבַעְּכ |
 :יִלּונִמ למע תוליִלְו אָוָשיַחְרִי *יל יִתְלָחְנֶה כי

 םיִרְדְנ יִּתְעַבְׁשְו בֶרֲע"דַּדַמּו 'םוקָא "יִתְמ יִּתְרַמָאְו יִּתְבַכָשְִאי
 :ףָשְניִדע :יסֲאָמִיו עַגְריִרוע פט שיִנְו הָמ יִרָשְּב שבלי

 :הָוְקִת ספֶאְּב ולְכִיַו גְרָאיִנִמ ולק ימי
  7:בוט תואְרל יֹניֵע בּוׁשְת-אְל יּיַח ַחּוְרִדיִּכ ירֹכְז

 :יִּנָניִאְו יִּב ךיניע יָאר ןע ינרּוׁשֲת"אל
 :הלעי אל לואש דרוי ןָּ ךלו ל ןְנע יהל

 :ומוקמ דוע ניאו | ִֹתיִבָל רו בּוׁשדאָל וס

 :רָמָׁשִמ יֵלֲע םישתדיכ ו יִנֲא-םִיֲה
 :יִבָּכָשִמ יִחיִשְב אָשִי  יִשְרַע יֵנַמֲחנִּת יִּתְרַמָא-יכ

 . :יִנְתַעְבִּת תוניִזֶחַמּא תֹוָמלֲחב יִנּתְּתַחְו+
  5:יִתֹומצעַמ תֶוָמ יִׁשְפַנ קנחמ רֶחְבִּתַו

 < :יַמָי לָבָהיִ יִנַמַמ לדח הָיְחָא םלעְל-אל יִּתְסַאְמֿפ
 :דבל וילֲא תיִשָתִדיִכְו ונלדנת יִּכ שונָאדהָמיל

25°lc MSKen 150 g צל cfw 119,103 vel )ר | D1 ft 5םֶכָח | 26 קזק 6( 
 | ((צ0ג6006) ר[  || > 1 frt 6 6ַיִדְלְו | 27 1 םֶת ילע | ל ] 6 69 ולופת

  6צָד pָאבי ₪  dl (aupl) | * >MsK= 5 30, 1יבָשָו א יבש; 036 * 29
0/6 006066 ; al יב | Cp 74 ילע ; K לע ]'3 * >MSKer 39 et )א (m cs) 

 | םָאְו pמתִּ et ins 6 6 [ | ° 1 ft Dipםזי  | 4 * insc 6ל ]₪ 6 654 ּונָמ
“lc 6 יִתָמ | 5 * mlt MSS 3 min; KW), Q Wi) || ל dl(gloss) || > 1 6 5 

56 pg | 7 ins + 6 6 NJ | g *1 ft nay | * MS 6 yy | xr = dl (m 
cs) cf 6 | 15 I יִתובְצעַמ 
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 :ּונָנֶחְבִּת םיִעָנְרְל םיִרָקְבל ּונָדְקְפִּתַי*
 :יִקְר יִעָלְּב"רֲע ינֿפרחדאל יִנָמִמ הַעְׁשִת"אְל הַּמַּביפ

 ךל עָגַפְמְל יִנָּתִמַש המל יםדָאַה רצנ בל לַעְפֶא הַמ יִתאַטְחיפ
«Cc b 

 :יאְַָ ל יהא ינּעְתֶא ריִבַעַתְו ִעָשַפ אָשַתִאְָלוהַמְויי
 ס :יִנָניִאְו יִנְּתְרַחְׁשְ בָכָשֶא רפעל הָּתַע"יִּב

 :רמאיו יִחּושה ְלְּב ןעיַוי 8
 ְחיִפיִרְמֲא ריֵּבַּכ ַחּורְו הָלֲאלְלַמְּ ןָא-רַע*

 :קֶדָצדתָּוַעְי יִּצשםָאְו טּפְׁשִמ תּוֲעַי לֶאָה
 :םַעָשַפדדִיְּב םָחְלשיַ ולּואָטַח ךיִנְּב-םָאצ
 :ןֶנְחְתִּת יִָש-לֶאְו לאלא רַתְשְּת "התא א

 :ףקְדְצ תוְנ םֶלשְו יע ריִעָי הָּתַע"יִּכי הָּתֲא רֶׁשְיְו | ךזםא<
 :דֶאְמ הָּגָשִי ְתיִרַחֶאְ רעצמ ּךתישאר הָיָהְוז

 :'םֶתובַא רֶקַחְל 'ןנוכו ושיר רֶרל אנד לַאׁש-יב

 :ץֶרָא-ילע נימי ילצ יֵּכ עֶַג אלו וג ימת
 :םיִלָמ ּואיצי םָּבַלַמּו ְּךָל ּורְמִאָי ךורוו םֶהדאלַהְי

 :םִיָמילְב ּותָא- הָגְשַי הָצְב אָלְּב אָמְּג -הָאְנְיַהי
 ׁשָביִי ריִצָח- לכ יִנָּפלְ ףטקי אל ובָאָב ּונָדעַיי

 :דבאת ףגֶח תֶנקִתְו לא יִחְכָשלָּכ תּוחְרֶא ןפי
 :וְחַטְבַמ ׁשיֵבְכַע תיבּו כ טוקְנרֶשַאיי

 :םּוקְי אָלְו וב קיזחי מעי אָלְו ֹותיֵּב"לַע ןעְׁשִייפ
 :אַצַת ֹוּתְקַנוו ותנֿג-לעְו ׁשֵמְׁשיִנַפְל אוה בָטְרי

 :'הֶזַחָי םיִנָבֲא יתיִּב ּוכָּבְסִי ויׁשְרְׁש לג- לֲעול

 ְיָתיִאָר אָל 3 שַחְכְו מממ ּנְֲלבייםַאיי
 :רחָמְּצִי רח רֿפְעַמּו וָּכְרּד 'ׂשֹוׂשְמ אּוהןָה

sequiturינתמש המל  )ad4(;19 16 680 המדע; ג הָמ יִּכ | 20 == 41  
Cp 8, 3 prpsהֶרַטַמְל (ףל) |  pps6 ֶךיֶלע || <  v 19 | * Tig soph; 1c 2MSSK*= 

 = הָנעָי 33,27 vel שקעי cf( 6( | 5 **]1 6 6 הָּתַאְו | * 01, צ] | דתֶא | 6 -- 6
dou (? 7 Ny. cf Gn 25,21); <115%%% 55 et prb dl (m cs) |0606 6080006104  

 7 16 3 שי vel c 6 הָאיִנַש | 8 * 0 ןושאר | * prs )cf 3( ןנֹובּו? | < 1 < 9
 תובָא | 9 = fc --תִמ | ל 1? 6 8 לַצְבּו | זס 16 141155 686 'אוו; v זס

cf 87 ||6 תיִרֲחַא  vel v9 prb dl (m cs) || zr ins frt 6 Vrs “DK | 13 lc 

 4 1 ₪ Dip (3p ?, םירוק Jes 59,5) vel (ץ)טיק יוק (ירוק) || 16 pזקs תוגַג |

 | ל * 0 259 ןיֵּב | * 6 הָיְחִי; קזקצ זַחי =זַחאי | דפ *1 ? ןַּכ (= 6 זו ?) |
dlc 15959 95 68 3.סוסמ || <  velתֶאשמ " (karacrpogt)ל 1 8% 0 6  | 
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 :םיִעָרְמדִיְּב קיֹזֲחַי אָלְו םָת"סַאָמִי אָל לאה
 :הָעּורְת ְּךיִתְפְׂשּו  ךיִּפ קֹוחְׂש 'הָלמייירֲע*י

 פ | וּנניִא םיִעָשְר לָהֶאְו תֶשְבשְּבְִי ְיִאְנְשי
 :רַמאַּו בוי ןַעָיַוי 9

 :לָא-מע ׁשֹונֲא קְּצִיִדהַמּו ןֶכ"יֵכ יִּתְעדְי םֶנְמָא
 :ףְלָאיִנִמ תחא ּוגָנעַי אל ֹוָע ביִרָל ץּפְחי-םִא

 םָכְׁשיו ויָלֲא הָשקַהִהיִמ חָּכ ץיִמאָו בֶבְל םֵכֲחּי
 :ופַאְּב יםֶכְּפַה 'רָשא יּועָדְי אָלְו םיִרָה קיִּתְעַּמַה

 :ןּוצְלִפְתְי היִרּומַעְו הָמּוקְּמַמ ץֶרֶא זיִּנְרּפַה
 :םּתְחָי םיִבָכֹוּכ דעְבּו חַרֶזי אָלְו סֶרָחַל רָמאָה

 :םִי יִתְמְּב לע ךרודו ובל םִיַמְׁש הטנ*
 :ןֶמַת יֵרְדַחְו 'הַמיִכְו 'ליִחְּכ ישע הָשָעַפ
 :רַּפְסַמ ןיָאדדע תואלְפנְו רקח ןיאזדע תולדג הָשִעי

 :ול ןיבָאאָלְו 'ףלַחיו יהָאְרא אָלְו יִלָע רֶבַעַי ןהיי
 :הָשָעְּתְדהַמ ויָלֵא רמאידימ ּונָביִשְו יִמ ףֹּתְחִי ןָהיי

 בֵהָר יִרָע וחַחֶש וָתְחַּת ָּפַא ביִשְיאָל הלא
 :ומַע יֵרָּבְד הֶרְחְבִא וננעא יָכנֲאדיָּכ ףא4

 :ןְנַחְתֶא א 'יֶטְפָשַמְל 'הנעא אָל יִּתָכַרצמַא ירש

 :ילוק ןיזְיְיק ןימאָא אֶל נגעו יִתאָרָמ"םִאי5
 :םֶגח יִעָצְפ הָּבְרַהְו "יִנָפּושְי יהָרְעְשְּבירֶׁשַאיז

 :םיִרֹמַמ יִנַעַּבְשַ יִּכ יָחּור בָשָה יִנָנְתִו אלי
 :ָנדיִעְוְי יִמ טּפְׁשַמְל"יםַאְו יהָּגַה ץימָא ַחָכְלֲאיפ

 :'יִנָשְקְעַיִ יֹנֲא םָּת ינֲעיִׁשְרי ייפ קְְצָאדסַאפ | <
 איִה תַחֶא"< :יּיַח סָאָמָא ישָפַנ עדָאזאל יֵנָא-םָּתילי
 : :הלכמ אּוְה עָשְרְו םָּת יּתְרַמַא ןֶּבדלַע"

 נעל ָיקנ 'תָפַמְל םָאְתּפ תיִמְי יטוש"םאי
 יודע | * = אלמי; 3 'ִמִי | ספ 9, 5 *6?1 3ָעֶדָי | ל 16 5 | 8
 מפה cf * | 8 3MSS בָע; צ 8--נס add | ף *1? שיע צ6 'יע | ל 16 684 'כו|
 41 ו | זז *] < 0 ּוהָאְרַא | ל 6 6 2/155*= (4?) ו ₪[ * | 15 * 6 6 68 |

 * 603 הָנֲעֲא | * 6 וטָפְׁשַמְל | 16 1 < 6 יִנָנַעְי אל | 17 * 36 הָרָעֵׂשְּב | * קז
cf Jer 5%פז 3,15 | 19 * 1 6 6 ּוהָּנַה  cf35 'רמב Sופו (--יִסִי) 6) | 18 -- 

 vel הנה = ֹוּנָה 3 אּוה | ו cf | <] ּונְדיעוי cf 63 | 20 * prps ויִּפ 0) |
rt dl (add) || © 246 hue22 ** >6 || ל-ל  || ({קdu)ו 'קעיו (קעיו) | 21 < 41 ?  

cf 8 | * 1 nop.וטוש  trsp ? | 23 *1 frt 



  9,24—I10,12בויא 1074

 -יִמ 'וָפַא אלמא" הָּסַכי ָהיַמְפְׂשִינפי עֶׁשְרייְב יהָנּתַנ ץְרַא=י
 :"אּוה] :הָבוט ּואְרְדאְל וחרב ץֶרייגִמ ולק ימיו

 :לֶבָאִלֲע שּוטְי רֶׁשֵנְּכ הָבֲא תיַנָא-םע ּופְלָחְ
 :הָנילְבֲאָו ןנָפ הָבְוְעֲא חיש הָחּכְׁשֶא ירָמָא-םָאד

 :ינקנִת אְלדיּכ יִּתְעֹלי יָתֹבּצַעלֶכ יִּתְרְגְו
 :יעְגיִא לָבָהי הֹו"הַמְל עַשְרֶא יכֹנָאל

 :יִּפָּכ רֶבָּב יִתוּכְזַהְ גְלָשומב יִּתְצְחְרַתַהדםֶאְפ
 :ייֵתּומְלׂש יִנּובַעְתְ יִנָלָּבַטִת יִתַחָשַּב זָאי

 :טפְׁשַמּב חַי *אוְבְ נע יִנוָמָּכ ישיָא- אליי
 :ונינש-לע וָדָי תֶׁשְי חיכומ ּוניגיּבְשְי אל:

 :יִּנָתְעְבְּתִדלֶא ותְמָאְו .וסְבָש ילָעִמ רפי
 :יִדָמַע יִּבֹנֲא ןכְדאלדיִּכ ּונֲאָריִא אָלְו הָרְבַדְא 5
 :"יִשָפַנ רָמַּב הָרְּבַרֲאי יחיש יילע הָבְזְעֲא ַיַחְּב יִשְפַנ הָטְקְני 10
 :יִנָביִרְּת-הַמדלע יִנָעיִדוה יִנָעיִשְרִת לא ַהֹולֲא-לֶא רמאי

 םיִעָשְר תַצְעדלַעו ְךיִּפַּכ עיִגְ סֵאָמְת"יִּכ קשעתדיּכו ל בוָטָה

 :*יתְָפּוה :הֶאְרִת שונא תֹוְִרּכ"מִא ל רֶׂשְב יִניֵָה
 :רָבנ יִמיִּכ ְּיתֹונְׁש-סַא יִמָי ׁשֹוָנָא ימיכה*+

 :ׁשֹורְדִת יִתאָּטַחְלּו ןָגֹוֲעַל שָקְבְתיכַ
 :יליִצמ ְךדָיִמי ןיִאְו עָשְרֶא אָליִּכ ְךְתֶעַד"לעז

 :יִנָעְלַבְּתַו 'ביִבָס ידחי :יִנּושָעַיַ ינּובָע יי
 :יִנָביִשְּת רַפְעלֶאְו יֵנָתיִׂשֲע 'רָמָחְְיִכ יאָנ"רָבְזי

 :יִנָאיִּפְקִת הָנַבָנַכְו יִנְכיּתַּת בֶלֶחַב אָלַה
 :יִנָכְכָשְּת םיִדיִנְו תֹוָמָצִעַבְו יִנָשיִּבְלִת רָשָבָּו רועי

 :יחּור הָרָמַׁש ּךְתְּקְפּו יִדְמַע 'ִתיִשָע דֶסֶחְו יםייַחי*

 24° | 6 8 הָנְתַנ | ל-ל >6 || 55 565 אופא ימ אוה אל"םא | % 3 1וּפַא | 25 41
 ו 6 23155 3674 | 27 1 6 =*MS 9 68 יִּתְרַמָא | 29 6 עֶוְנָא לַבָה + 29 ₪ ו
 vel 205168 v exc | 30 lc ,(? gloss) 66 1מְב; 036 יִמְב | 3ז * 16 6 ev) קסחש)

mcs | ins ₪1ימלש | 32 5 6 + 6 (הָּתַא ?) || ל 61 ?  velיִמָלָשִמ  prpsהָחְסִּב | *  

maj) | Cpro,1°|ט ) sic Al131155 68 ול | 34  lcו 6 8 61 וננעא) | 33  
 6 6 Iילע | % dl (add ex 7,11, 3MSSX החישא קז הרבדא) | 3 *= 306 |
 ל 6 חקסס60א6 (3) | v ף add; v6 sequitur v 4 | 7 1 prb לַעַמ ריב ור

>MSKen 253 68 |בובָס | ף <  velתּּבַס  (ueraBaAdv)ל 16 6  | DN6 69  

G6AW, quod frt legend, siןח צפ ןיַח | ל [ dl? | r2 * prps[רמח]כ >6;  * 

 antea accipitur דלת.



 1013--! וז פע 1075

 :ָּךֶמַע תאָז"יִּכ יִּתְעַלְי ְּךָבכְלִּב ְתְנָפִצ הָלַאְו יי
 :ייינע] :יֶנּקַנִת אָל יִנועְמּו יִנָּתְרַמְשּו יִתאַטֲחםָאיי

 'הֶאְרּו ןולְק עְבָשי ישאר אׂשֲאדאל יִּתַָדְצְו יל יֵלְלַא יִתְעַׁשְר-םַאי5
 | ידי שֶַּחִּתוז :יִב .אָלַּפְתִ בשָתְו ינְּוצּת לַחָשַּכ 'הָאְנְיַוי 5

 יב מ 'אָבְּצְו תּופילח' יִדָמַע ףשעכ בֶרָתְו
 :יִנָאְרְתִאָל ןיִעְו עּוְנֶא יִנָתאְצִה םֶחְרִמ הָּמְוי

 :לָבּוא רָבְקִל ןַטַּבִמ הָיִהֶא יִתיָה"אְל רֶׁשֲאַּכיפ
 :טְעֶּמ הָגיִלְבַא יִנַמַמ 'תישי יילדֲי ימי טעֶמיאָלֲה>י

 :תֶוָמְלצְו שח ץֶראלֶא בּושא אלו לא םֶרָמְּבְי

 ס = :ָפיומְּכעַפתַ םיִָדְ אָלְותוְָלִ פא הָתפַעְץְרַאי
 :רמאיו יִתְמַעְגִה רפצ ןעיוי 1

 :קֶּדְצְו םיָתְפִׂש שיִאדסַאְו ְהָנָעַי אָל םיִרָבִּד בֶרַהְי
 :'םֶלָכַמ ןיִאְו גַעְלִתַו .ּושיִרָחְי 'םיִתְמ 'ִיִּדַב

 :'ךיִגיִעְב יִתיְנָה רבו ייָחְקִל ךַ רָמאַוי
 :ּךַמִע ויִתְפָש חַּתְפִיְו רד ַהּולֶא ןּתְידיִמ םֶלּואו5
 הישות ייִלָפָבדִּכ ּהָמָכֲח תֹומלעַת ל"ג
 :'ףנועמ הלא ְְל הָשְייִּכו עַד

 :אַצְמִּת יִּדַש תיִלָכִּתִדִדִע םָא אָצְמִּת הלא רקַחַהז
 :עֶדַּת"הַמ לואשמ הֶקַמַע לַעפְּתִ" הַמ 'םִיַמָש יִהְבְנ

 :םֶייֵנִמ הָּבָחְרּו .ּהָהַס ץֶרָאַמ הָּכרא
 ּנָביִׁשי ימּו ליִהָקְו ריָנְסִָו ףְלֲחַי-םֲאי

 :ןֶנּבְתְי אְָו ןָאדאָרו אָׁשיַתְמ עַָי אֲּהיַּי
 14 DW]i <68 | 15 ** 6 (gloss) ? ?) |*>6;והורו | >6;:ינע | 16 ** 1?[

rv Eraciv uov )6% gov) =גת || זָל * 6 יִלְע | 6 ' prps?ל ? 56; 3 'נאו;  

 יִעְגְנ ( עג; [ 5 0 Anhrareg) PM? |= crrp; 1 6 6 56 6ח  (ן\2 ח6וקסדקוש)

 = 3 יל אָבָצ ףֵּלַחְתּו | 4 אסי אָּבְצַי 09* אָבְצְו | 18 5 c 6 אלו | 20 "*]
 6 3 לח ימי, vel ִּדלָחְו יִמָי fy 30,6 | * אט לד ּךֶחִי 0( לֶדֲחַו | < א תי;

cf 7,15 | 22 0 6%העש  vel 6 GS (Eagov)תבש  nisi praefersתיִשְו  Q6  | 

 = םי ִרַהְצ vel הֶרֶהְנ ; totus v 22 frt dl (repetitio); al dl תומלצ לפא ומכ ן

 ,Cp rr 21 6 6569 ברה | 3 *1 'ִּבָמ vel 6 369) 'ֵבְל צו 'בדלע || ל 3 םיִתַמ |
Ante6 8 ְךָל אלכ +6 6 3* ְּךָחָכֹמ | 4 * 1 יִּתְבָל 6 6 | * 6 ויָניֵעְב; ןיָניֵעְב.  | > 

add | >1 6 Vrs yr}םיִלָּפ | **  vel6 * 1 םיִלּפַכ = םיִאְלְפְ  || v 4 81 v7 trsp 
naa | gl | vo vid ex vb Iobi8 116 צ שמ =lcאָּצת | |  lf7  

(cf 65.ולו <  inter v7 et 8 vsum 12,14 continens | Ir prpsא9"*15 34  esse, cf 



 1076 בויא 1 ,2

 :ידְלְוו םֶדֶאי אר רִיֲעָו בֶבָלִי בּובָנ ׁשיֶאְויי
 ְחיפַּכ ויֵלֵא תְׂשִרְפּו בל ָתּוָניִכֲה הָּתַא-סָאיצ
 :הָלְוע 'ךיִלהְאְּ ףָּבָשַת'לֶאְו ו ּוהָקיִחְרַה ְּךֶדיַבי ןואזםא +

 :אָריִת אָלְו יִקְצִמ ָתיֶנָהְו 'םוָּמִמ ְּךיָנָפ אָׂשִתוזָאדייַּכי
 :רֶכְזַת ּוָרְבֲע םִָמְכ חֵכׁשת לָמָע 'הָתַא-יְכי6

 :הָיְהּת רֶקְבּכ 'ֹהָפָעְּת ידָלָח םוָקָי םִירָהְצִמְ
 :יבָּכָשִּת חטָבָל ָתְרפֲחְל הָנְקּת שי ְתָחַטָבְויי
 יריִרָחְמ ןיִָו ָתָּצבַבְויל

 הָנֶלְבת םיִעָשְר יִגיֵעְו :םיבַר ְּיָנְפ ּולחו
 ס :שָפְנְחַּפַמ םֶתְוְקִתְו םֶהָּנִמ דָבֶא סומו

 :רמאיו בויָא ןעיוי 2
 :הָלֲא] :הָמָכִח תּוִמְּת םֶכְּמַעְו םע"םָּתַא יִּכ םִנָמָא*

 -ומָּכ ןיאדימהתֶאְ יםָּכִמ יָכֹנֲא לפנ אלי םַכומְּב בבל יל םגפ
 קיִרצ יקּוחָׂש ּוהנעיו הולֶאְל אָרְק יהֶַהֶאו והעְרל קַחְש

 :ילֶָר ידעו ןוכ ןנאש תת יזָּּב .ידיפל5 :םיִמָּת
 לֶא יִזיִגְרִמְל תּוחְטַבְּו םיִדְדְשל וםיִלֶהֶא יּויְלָשי

 :"ָדיְּב ּהְלָא איִבַה שאל
 ְָכירָנְו םיִמָשַה ףועו ָּךָרֹתְו 'תֹומַהְב אָנלַאְש יםָלואְוז

 :םָיַה יֵנְּד ל ּורְּפַסיִו ֶּדְרֹתְו יץֶרָאָל חיש" וא
 :תאז הָתְׂשֲע הוהְי-דִי יִּכ  הָלֶאְלֶכְּב עדיאל יַמפ

 :שיִא-רׂשב לָּכ חוו יחד לכ שָפַנ ודָיְּב רֶׁשֲא ו
 :ֹולדםַעטְי לָבָא ּךחו ןָחְבִּת למ ןְזַא- אֹלֲה יי

 :הָנּובְּת םיָמְיְךְראָו הָמָכְח םיִׁשיִׁשיְביי

sקr12 = | ₪ דַמָלְי דוע וו דַמָלְי 6 4! םדא | 3 6 ָתוּכְזָה ; 1? 41 | 14 * ק 
Vrsקיִחְרַה ְּךְדיִמ ₪ 22,23 | * קזקפ אֹלְו | < 1 < 6גסצט ןפשּת | 51 6 41155  

ip (cf 11,16), >S er dl? | © 9 stabslis; 1? 8ךְלֶהָאְּב | 15 * 816 36 | ל 6 ם  
 קצמ || 16 * 6 3 ₪1 ? 1 15* | * | ₪ 3 (AA + * | 7 * 6 0(6) ְּךָּרְלָח | * 6

1g ** dl (gloss) | Cp 12,בל 'פחו >3 | ' pn || 18 °?; 6 aliter;30155 36  
 2 קזק םֶעָה, ג םיִמְרֲעָה) | 3 ** >6 a44( et 61 6 13,2) | ל-ל 8 הָּנֲאְי יִמ לֶאְו |
 4 :16 69 היָהי ןי שא 51 6 6 'תֶו, טפק + | 5 * 61 30/24 | "1 זָּב | 1
 < 6 תּותַעְל | %1 6 80 דעומל | < ! לג | 6 * קזפפ םולָש cf 5,24 | * :ם6; 1?
 ודָי יאב ףיִנַה ל | 7 * 4? | *1? הָמַהְב ; 31 61 ךרתו (6 (6 טסו <זחשוצ)

g 71155 )+ 1215 ad marg)128 | 85+ ץֶרָא יִלָחוז | 1 ריו 6( 5-5 |  = 
 הולא v Ir sequitur v 3 | 12 prps| םיִנָש יִבָה
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 :הָנּובְתּו הָצֲע ול הָרּובְנּו הָמְכָח ֹומֲעַיג

 ו אָלְו שיא-לע רֶגְסְו יִָנְּבִי אָלְצ סורה ןֶהיי
 :ץֶרֲאּוכְּפַהְִו םְלְׁשיְו ּוׁשָבְיְו םִיַמּב רָצְעַי ןָהי5

 :יהָנְׁשַמּו גנשי ול .היׁשּותְו זע ומעי<

 :לָכּוהְי םיִטְפָשְו ללוש יםיָצְעי ךילומיז
 םָהיֵנְתָמְּב ירּוזָא רֶקֶאְיַו 'ִחּתַּפ םיִכָלְמ ירָסּומי*

 :ףלסְי םיִנָתיִאְו לָלוש םיִנֲהְכ ףילומ
 :חָקִי םיָנָקְו םַעָטְו םיָנָמֵאְנְל הָפָׂש ריִסַמְיי

 :'הָפִר 'םיִקיִפֲא יַחיָזְמּו םיָבידְג"לֲע זְּּב ךפושיי
 :תֶוָמְלַצ רוָאָל אָציִו ְךֶׁשְחיִנִמ תוקָמַע הָלִנְמְי*

 :'םַחְנַו *'םיוגל חטש םֶדְּבַאיו םיוגל 'איִנָשִמ
 :ךְרֶדדאְל ּוהָתְּב םֶעְתִיַ ץֶרֶאְהְדסע ישאר בל ריִסָמא
 :רוָּכָשַּכ 'םֶעְתִיַ ראדיאו ּךֶשְחּושָשְמי 5
 :ּהָל ןֶבִּתַו יִנָזֶא הָעָמְש יִניַע הָתַאָר לָּפְֶהי 13
 :םָּכַמ יִכְנָא לפנ-אל יִנָאדםנ יִּתְעַדָי םָכְּתְעַרְּב*

 :ץֶּפְחֶא לא" לֶא ַחָכּוהְו  רָּבִדַא יִּבָשלֶא נא םָלּוא

 :תמכחל םכל יִהְתּו od שכחה ןודומ5
 :ּובישקה יִתְפְׂש יתֹובְרְו "יִּתְחַכוְת אָנּועָמש

 :הָּיַמְר ּוָרַּבַדְּת ולו הלוע ּורּבְדִּת לאלה
 :'ןּוָביִרִת לֵאָל- םִא ןּואָשת יוינְפַה

 :וֿב ּלֲתָהִּת שונָאּב לֵתָהְּכסֲא םֶכְתֶא רֶקְחַייְכ בוטה
 :ןּואָשת םִיִנְפ רֶתַפּביסֶא םֶכְתֶא חיכוי חכה

 םָכיִלְע לִי ּוְּחַפּו םֶכְתֶא תַעְבְּת ותאָש אָלֲהיי
(v 13 ada) | 14 71 ₪ 6 6S QV | 15 1 6 6הָמְצִע 2(  velםָצע  prps13  

 שבו | 16 =* קז ּוהְּנָשַמּו הָנש (ױ5*== 55 הגוש) | ז7 *1 +6 6* ץֶרֶא יִצַעְוי |
REש23 |  cf1 89 רסומ cךילומ | 18  cf Jes 4425 et dlל 1 ₪1 לָּכַסִמ  

 ַמָּתַפְמ | 1 רּוסַא cf Jdc 15,14 || 19 קזק5 ףלשי || 2:1 חַויַמּו | 1 םיפיקת |
lc403 איגשמ;1? 4 |  MSS23 ** >6 | ל ל | ? add1? הָּפרְמ | צ 22  > 

 =sMSSK 37 םיִמָאְל | $1? Dn) cfAm 5,7 | 24 01 6 6 | 25 * 1 41 || ל 6?1 6
 ועָמיַו | Cp 13, ד 1 6 123155 653 Hie 30 הָלֶאדלָּב | 2 insc \זפ | | 4 **]

Plc gMSSK= 96 623% ן | 6 *1 6 6 יִּפדתַחָכּות |  insל  | DAN]6 6  
ft dl |תַּביִרְו | 7 | = ּועיִּבִת 4 6 | 8 * קזקצ יש יִנָּפַה | ל 6* +396 | ף  

(bewd abrod) NNW.זז | ? ₪ 6  | lg10 | 6 2369  



 1078 בויא 1 8

 :םֶכיֵּבַּנ רָמִחיִּבַנְל רַפֲאיִלְׁשִמ םֶכיִנְרְכְזיי
 :*המ יִלָע רָבַעַיְו ונָאד הֶרְבְדַאו "יִנמִמ ּוׁשיִרֲחַה 3

 :יֿאכְּב םיִשֶא יִׁשְפנְו שב יִרְשְב אָשָא המעי
 :ַחיכוא וינְפלֲא יכְרְדְדִא לחי אָל ינֶלְטקי ןקי

 :אוָבְי ףנַח ויגְּפָל אָליִּכ הָעּושיְל יל"אּוה"םגי5

 :םָכינְזאְּב יִתוְחַאְו יִתְלִמ עֹומָׁש ּועָמְשוז
 :קָדְִא יֲא"יִכ יִּתְעֹלְי טּפְׁשִמ יִּתְכְרָע אָג"הָנַה
 :עֶוְנָאְו ׁשיֶרֲחַא הָּתעיֵכ יָדְמִע ביִרָי אּוָהדיִמ

 :רַתְסֶא אָל ךיִנְּפַמ זָא יָדָּמִע שעתדלא םִיַּתְׁשְרַא=י
 :יּנְתַעבְּתִלֶא ְתָמֲאְו קחרה יִלָעִמ פיי

 :יִנְבישַהְו רָּבדאֶּא .הָנָעַא יכְנָאְו אָרָקְוי
 :יִנעְדה יִתאָטַחְו יִעָשּפ יתִֹאָטַחְו תנע" יל הָּמַּכי

 ְל ביואְל יִנְבָשָחַתְו ריִתְסִת ךיְנְפדהֶמְלי
 :ףְּרִת ׁשֹבָי שָק-תֶאְו ץוְרעְת ףָּבִנ הָלָעָהי

 :יִרּועְנ תוגֹוֲע יִנשירותו תֹוָרֹרְמ יִלָע בתְכַתְיִכא
 :הּקַחְתַּתיַלְגַריִׁשְרְש-לע יֵתֹחָרֲאלָּכ רֹוָמְׁשִתְי יִלְגְַפְּבםֶשָתְו

 :שע ּולָכֲא דָנָבְּכ הָלְבְי יבָקָרְּכ אּוהו *
 :זְגְרדעֶבְׂשּו םיִמָי רצק הַׁשֲא דולי םֶדָאי 4

 :דומעי אָלְו לֵַּכ חַרְביִו יל יאָצִי ץיִצָּכְ

 :יִדמע טָפָשַמְב איֵבְת ייֵתאְו ףניע ָתָחְַפ הוילה
 :ירֿבעי | :דָחֶא אָל אַּֿמָמִמ רֹוהָט ןַּתְיְדיִמ+

 אָלְו 'ִתיִשָע 'וקְחי ְּךָּתַא ויׁשְרֲחירַּפְסִמ ויָמָנּוםיִצּורֲח"םֲאֿפ
 :ומוי ריִכְשְּ הָצְרִידַע לחי ויִלַעַמ | הָעְש

 לחה אָלּותְקניו ףיֶלֲחי וי תַרְכי"םַא יה עלי יֵ
 :ועְַּג תּומָי רֶפְעְבּו ושְרְש ץֶרֲאְּב ןיֵקויסא*

  14 (dittogr) | 14 50155 699הָמדלע  et dlרבעי ₪  insל || 6 6 ? 61 * 13

8MS3EMSy יִפָבַּב | 151? 6 א אל; 06369 דל | 17 16 6 nj); totus v 7 
| 1816 iMSK= 6S --יִט | 23 1 ₪ WWD ןוע cf 6 et dl יעשפ || 25 1 םֶאְו | 
27 *° add ex 33,11? | v 28 trsp post 14,3 vel2 | * 1 6 6 Rad 3) 

 | ?  41לפיו | 3 * 1 6 650 ותא | ל  prpsחמצי | ל  | Cp 14, 2 * prpsיבקרִּכ
v4 >MSKen 17, add (8 hic incip cp 14) | 5 ** 61 ? ם ₪ | °K ,וקח 

064 J —, 63 pin | © cf 28,26; 64 RW cf 13 | 6 1 6 65 לדחו | 
7 * hic vel post : inter ! et דוע (MsKen 9% 6ב69 דוע pr (עו" 8% nonn vb 

exc (m cs). 
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 :עַטְנהומְּכ 'ריִצְק הָשָעְו יֵחָרְפַי םִיָמ ַחיִרַמ
 :ויִאְו םֶדֶא עֶנְנו שלחיו תּומי רֶבְגְוי

 :'םֶתְנָשַמ ורעי] | ּ:שָבָיַו ברָחְי רֶהָנָו םָייִּנִמ םִיַמּולזָאוי
 -אָלְו ּוציָקְו אָל םִיִמְש "יּתְלַּבִדַע 'םּוקיאלו בכָׁש שיאי

 ְךֶּפא בּוש-דע יִנְריִתְסִּת יִנֹבפְצַּת לואָשַּבוְוִתַי ימי
 הָיַחְיה רֶבָג תּומָייסֲאיּ :ינָרְְזִתְו קח יֶל תיִשָּת

 :יָתְפיִלֲח אֹוב-רע | לָחַי יִאָבְצ יֵמְיְּכ
 :ףלָכִת ְּךיֶרָי השעמל ְּךְגעֲא יכנַאְו ארקת'5

 :יִתאָטַחְלַע ירֹומְׁשִת"אְל רופְסּתי יִדָעֶצ הָּתַעְדיִכי
 :יִנועְלַע לֿפְטּתו יִעָשּפ רוָרְצּב םֶתְחי

 :ומקִמִמ קָּתַעְי רּוצְו ילוְּבִי "לפונדרַה םֶלּואְו 5

 ץֵרָא-רפע ָהיַחיִפְס"ףֶטָשִּת םימ ּוקחָש םיִנָבַאיי
 : ּתְדְבֲאָה ׁשֹוָנָא תֶנְקַתְ

 :ּוהָחְלׁשְתו ויָנָפ הֵּׁשִמ ךלַהיו חצְנֶל ּוהְפְקְתַתִיי
 :ומל ןיִבְיאָלְו ּורעָצַיו עדי אָלְו ויִנָב ּדְּבִכִי

 פ | לָכָאִּת ויִלְע ושְפִנְו בָאָכִי וָלְע ורָשְּבְדִאי
 :רמאיו יִנָמיִּתַה זפיִלֲא ןעינ * 9

 :וֶנָמּב םיִדָק אָּלֹמיִו חּורדתעד הָגעַי םֶכָחָה*
 :םָּב ליעוי-אל םיִלָמּו ןָּכְסִי אָל רֶבָדְּב חכה

 :לָאדיִנֶפל הָחיִש עֶרְנִתְו הֶאְרִי רַפְּת הָּתַא-ףַא*
 :םיִמּורע ןושָל רַחְבִתְו :יִפ ךנןע ףלאי יי

 :ךֶבּונעְי ָךיִתְפְשּו :יִנָאדאלְו ךיִפ ךעישרו"
 :תְלְלוח 'תָעְבְג יֵנְפִלְו :דֶקְּנִת םֶדֶא "ןושיארה

 :הָמְכָח ְיֶלֲא עָרְנְתְו עַמָׁשת ּהיִלֶא דוִסְבַה
 :אּוָה ּונמְעדאלְו ןיִבְּת | עֶדֵנ אָלָוְתְעַדיד המ

 :םיִמְי ךיִבָאַמ ריִּבַּכ ּונָּב שיִשְיְסג בש *
 :ךֶמִע טאָל רּבְדְו לֶא תֹומּוחְנַת ףִּמִמ טְעְמַהיי

 9 51? חֶרֶפַי | *1? ריצק cf ףיִעְס | זס 63 ןיָאְו (23155) ve ּונָניַאְו |
 v זז add | r2 ** frt post v 19 תדבאה trsp || ל 1 6 \080ג תַלְּב | < 6 6*

 = 0?) ₪ ץיק, רעָי ₪ ּותָנְׁשִמ | 14 קזקפ חיו | 15 1? ףַסְּכִת | 16 * 3+אל:
procella |4 | * | < 6 רבָעְת | 18 *] לופָנ | * /6 68 לפי | נס | *הָפיִחְס  | 

 Cp 15. 4 6? ה | v6 ante 13 trsp? | 7 *K "יֶאְרַה | ל קזקs ? םיָהבְג |
 8 1 ₪+ 6 3 הָלְנְתְו
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 :ףיניע ןּומזְרידהמו בל החו"המי*
 :ףןיקמ ףיֶפְמ -תאְצהְו חור לָאדלָא בשתי

 :הָׁשֲא דּוְלְי קדצידיכְו .הָבְודיּכ שונָאהַמ+
 :יִניֵעְב ּוּכזְאְל םִיַמְׁשְו ןימאו אל ושדְקִּב ןהיי

 :הָלְוע םִיַמַכ הֶתש"שיִא חֶכֲאָנְו בָעְתַנְיִכ ףאי*
 :הָרְפסַאְו יִתיֹזֲח"הָזְו יִלַעַמְש ךוחַאיל

 :יםֶתובַאְמ ולח" אָלְו ודיני םיִמְכְחְרֶָשַאי
 :םָכּותְּב רֶז רבָעְדאלְו ץֶרָאָה הָנּתִנ םֶּדכְל םֶהָלי

 :ץיִרָָל ּונְפְצִנ םיִנָש רַּפְסִמּו לֶלֹוחְתַמ אּוָה עָשְר יָמְיְכי
 :ּונָאובְי דדוש םולָשַּב ויִנְזְאְּב םיִדָחְּפ-לוק*י

 a :בָרָחיֵלֲא אּוָה 'ּפְצְו ִּךָשָחִיִנִמ בּוש ןיִמַאוה אליי

 רודי "דוב ןוכְניִּכועַדי 'הָיֲא 'םֲחְלַל אה יב
 ריִתְעוְּלמְּכי ּוהּֿפָקְתּת יהְקּוצְמּו רצי ּוהָתַעְבְי = :יְרָׁשְח"םוי
 רבתי יִלַשָאְו .ָדָי לאלא הָטְניִכ

 :רינְנֶמ יבנ יבעב < 'ראָוצְּב יוילֲא ץּורָיי*
 :לָסָכְיִלָע הָמיִּפ שעָיו יָּבְלֲחְּב ויִנָפ הָפְכיבז

 יומל ובשידאל םיִּתְּב תודָחְכִנ םיָרָעוןוָכְׁשיו*

 וליח םָּקְ"אָלְו רָשְעְיאְלי :"םיִלנְל ּורְַּעְתַה רָשַא'
 'ּךָשחיִנְמ רּוסידאָלי :'םֶלָנִמ ץֶרָאָל "הָשְואָלְו

 :"ויפ "חורב 'רּוסְיו תֶבֲהְלׁש שָבִיִת ּוּתָקנּוי
 :'וֶתְרּומְת הֶיָהּת אָוָעְיִּכ .יהָעְתִנ ןָשּב" ןמֶאְיְדלַאיי

 - vel 6 MSKen 9 6 (émveyןוזמרי 6 rpapopuevov; [ frt 6 6155 SXח05 12

kav) ןּומְרְי | 13 * = לע (et antea ביִשָת ? || * prps מ | 17 ₪1 ו‘ 6 659 | 181 

  | ? ₪ | 221לָלַהְתִמ | 21 6 דש; ! ve'בא םודחכ | 20 1? 6 053 לָלֹוהְתָמ
  [ yoy] (= 6 évrérairar ?( | *1 6 6ל | )?  cf 15,30 )= Var'ח 'מ רוסי אל ?

  | > 16 6 (ruwiv)יִדידְלֶא | 23 516 6 (א0ז0ד(ז0אז0ו ) דעו | 16 6 יל
 || (sic) 24ּוהָתַעְבִי  cf 18,12 vel ITB cf 31,29 || °° conjg 6 Scהָיִא | 16 6 דיִאְל

24 °° conjg 6 6 c והפקתת (sic) | ® 41 ? gloss ad 26? | 25 “et? 1 ||לע 
26 *[ 6 MSK== ויִלָע | * קזקפ רובְנְּכ 16,14 || = קזקפ ןֵגָמּו עַבֹוכְּב )( cf Ez 
23,24 etc | 28 * prps Tp vel םֶלּועְל cf Jes 13,20; v 25—28 excepto 280 (nisi 

gloss) prb add || ל-ל conjg frt 6 29 || 5 6 dAXor (6™MS 1% aAAbrpiot) émoi- 

GovTal = םירול quod frt ] et antea דָּתְעְתַה ? | 20 * 630 ne: || * cnp; 6 

gkidv; frt nonn vb exc | 30 °° 6] צ 22 | "1 6 6 ((אח600ו) רזשיו a רַשָנ* deci- 
dere | SL3 | lc 6 660דס0 ד) 8906( NB | 3r ** prps IPD) בּושָּב 

(melius (אושְּב ג אשנ ; + 31 dl (add) || ל prps 1תֶרּומְז 



15,32—16,17 IOB cs 

 = | :הָנְנעַר אָל ֹותְּפַכְו 'אָלְּמִת ומּוְידאלְּב>
 :ותָצַב תִֹנכ ךלֶשַיְו 1רְסּב ןפנִּכ סָמְחַ

 :דַחָשיִלָהֶא הָלְכֶא שַאְו דּוָמְלַנ ףְנֶח תדעי
 | פ  והָמְרמ ןיִכְּת םנֶטַבּו ןֶנָא דָלְיְו לָמָע הָרֶהּי

  6:רמאיו בו*א ןעוי

 :םֶכְלְּב לֵמֲע יִמָחְנִמ  תּוּבַר הָלֶאְכ יִּתְעַמׁשִ
 :הָנעְת יִּכ ףָציְרְמייהַמ ואי תֹוָר"יִרְבְדְל ץֶקַה

 יִשָפַנ תַחַּת סֶכָשְּפַנ שי ּוָל הֶרְּבְדִא םֶכְּכ לַכְנָא וג
 :ישאר ומְּב םפילע הָעיִנֲאְו םיִלָמְּב םבילע הָריֵּבְחַא

 ְְׂשַחי יָתְפְש דיָנְו יפמְּב םֶכָּבְמַאַא כ
 :ךְלהְי יִנָמהמ הָלְְחַאְו .יִבַאָּכ ךָשֶחְיְאְל הָרְּבִדאדםֶא

 יִנָטֶמְִתַו :'יִתְַעְדלְּכ *תומַשַה יִנאָלָה הָּתְע-ְַאז
 :הנעי יִנְפְּב "ישחכ יב םקָיַו הָיָה דַעָל

 יויִנָשב ילע קרח יינמָמְשּיַו וףרט פא
 יםָהיִפּב לע וֲעפנס :יל ףיניע שטלי | רצ"
 :ןּואְלַמְתִ ילע דַחַי ייחל ְּכַה 'הָּפְרָחְּב

 :יִנֲמְרִי םיִעָשְר ידידלעו ליע לֶא לא יִנָריִנְסִיַי
 יִנצּפצִפיו יִּפְרָעְּב זַחֶאְו יֵנָרּפְרפיו ויִתיִיָה ולָשי

 ריבר לע ובס :הָרַטַמַל 5 ניקו
 :יתרְרִמ ץראל לי לָמָח אָלְו יִתויְלָּכ חלפי

 :רְבְְכ יִלָע ץֶרָי "ץֶרָפדיינְפלע ץֶרפ יֵנְרפייי
 :ינרק רָּפָעַב יִּתְכֹעֶו יּתְלִנ ילע יִּתְרפְּת קשי5

 | :תֶוָמְלצ יִפַעְפַע לַעְו יֵכָב"יִנִמ הָרְמְרַמֲח ינָפי5
 :הָּז יִתְלַפְתּו יֵּפַכְּב סָמָחִאָל לעיל

32 * ins 6 6 (00ף דסעו| 00ד) S 1תֶרַזמִּת vel [ְ1תְרומ )c ֹותָרּומַּת + 32 | - 

6 0 (QOapgerat) 8 לָמִּת | | 35 3 ליִכּת | 6ק 16, 3 MS SKen 259 הָמּו | 5 635 

 | יִנַּמְׁשַה + ;v, deonrotaסpשע  | 7 * 6'זחי ! ve(םכ)קּוַחַא  1 frt;ל Nְךשֶחָא

 זז (1? ֹותֲעְר 'כ) | a1*8ו | ל = קול , cf 42ל >6; קזקפ ֹותָדֵע 'כ, גו יִתֲעָר כ

meus; 1 84 et 2 invers? || ף * 1 ₪ 6 8 יִנָטְמְשי ו | ל 6 + ּולפָנ ויִדּודְג יח 

 | ב  | ro * dl 6 5 80יִלָע | =< ? 1 < 23 םֶהיֵניֵע ּוׁשֵטְלֵי יֵרְצ | %1 6 8 יִלע
 [ 9 ad 11 fin frt 8068דד 16 9 לוע ה ירצ ||  6 ore 5 yr 6/6700 = mucroל

 |  cf arab ‘wf = iuba || 13. 14 6 omnia vb in plurדף6 א60ף6 6 12
14 * frit 6 MSF= 223 GY dl | Psic 1 )? min) | 16K -הֶר--, 0 ור | 7 1? 

 . (Jl), sed 1 frt Alהָכְזי  et posteaיִבְלַהְתַהְו
Biblia. 7ס 
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 :יִתקעזְל םוקמ יהְידלַאְו יִמָד יֵּסַכִּת"לַא ץֶרָאא
 :םיִמּורְמַּב ידַהָשְו יֵרֲ םיִמָשבהַגִה הָּתַע-םג יל

 :יָניִע הפלה ּהולא"לֶא יער יציִלמ0
 :ּוהעֶרל שה ַהֹולֲא"מָע רֶבגל חַכֹויְויי

 א םיִרָבְ כז ימי הֶלְבִח חורי 17
 :ייָניֲע לת יםֶתורָמַהְבּו יָדָמִע םיִלְתֲה אלמא
 :ִעְקּתִ ידיל* אּוהדיִמ  ָךַמַע יֵנְבְרְע אָּג הָמיִשּ

 :םַּמֹרְת אל ןֿפ-לע לָכָשמ ָּתְנפְצ םֶבְלְִּכ<

 :הָנלְכִת וינְב יגיעו יער דגי קלחל
 :הָיִהֶא 'םיִנָפְל יתַפְתְו םיִמע 'לַשָמְל ייִנָניִצַהְו 5

 לב ל ייֵרְציִו .יִניִע שַעָּבִמ ּהָכְּתַוז
smsרֶרֹעְתְי יפנֲח-לע יקנ תאזדלע םיִרָשי : 

 :ץמָא ףיסי םִיֹדי-רָהַמּו ּּכְרַּד קידצ זַחאיִול
 :םֶכָח םָכָב אָצְמֶאדאָלְו אנ ואבו ּובָשֶּת יםָלְּכ אר

 :יִבְְל ישְרּומ 'ּקתַנ .ירתמז ּורְבָע ימי
 :ָּךָשָחיִנֶפַמ יורק רוא יּומיִשְי םונָל הלל

 :יִעּוצְי יִתְרִפ ךשחב יִתיִּב לֹוָאְׁש הָוקֲא-םָאיפ
 :הָּמְרָל יתחאו יִּמָא .הָּתֲא יִבָא יִתאְרְק תחשלי+

 :הָּנְרּושְי מ יִתְוְקַתְו יִתְקִת ּופַא הָיַאְוי
 פ | 'תַחָנ רֶפְעְדלע רַחָי-םִא  הָנְְרִת לֶאְש ביי

NY (cf 6 apikoird pou | dena = N32!יער יל  Ig ₪ add | 20 **[ frt 

 יער | 2ז *-* 3 רבנכ 'א 'ע םדא-ןב חכוי ול | * 8 ןְבַּכ; 1 6 51155 ןיִבּו | 22 8
 hic incip cp 17 || * prps דָּפְסַמ 1 | ,Cp r7 1 ** 1 יִמָי הָלָּכַח וחור |
 5 1oMSS) 36 וכעדנ) 1 ּובְזָעַב cf Jes 18,6 (cf 6 pepéuevos, béopan יב עו |
 2 * | םיִרּורָמַהְבּו cf( 30) | ° קזקפ יִניֵע ןָאְלַּת | 3 *1 יִנבְרַע 6( 38) | לו

 עֶקְתְי די יל | 4 6 םַמְרְת | 5 סזקפ דיִנָי (); צ 4--5 806 || 6 * 1 6 6 יִנָניִצִמַו |
 < ] 6 60280 לַשְמְל | <1 תפמּו | %1 6 630 םֶהיֵנְפְל | 7 * קזק יִרָצִיַו | "1

Var et 6םֶבלָּכ, ₪  er» 6* invers | ro * 51155 SYּולָּכ | 8 =  frt D5 vel 
Bpopw)16 6 (6צ * sequitur 6-7 | Irזז  add;ואבי ; 810  MSKen 256 | | b Kor | 

conjg 6 6 6 ‘WרID; 80078 cf magrasu (babyl) marso (syr)םהז || ל  formam a 

al,ל  | vell Dyםיִשֶא  funts | 12 51 6 6 0 (enka, 6* * Hier —kav) = 

post1 יִמָא  dl etיִנִּפִמ | 14 *+  | * | (Var)רוא  vel dlרקוב,  exסחק  

 " [% 3יתארק | 15 1 < 6 יתָכֹוטְו | 16 * 1 6 6 יִדָּמְעַה | ל 1 6 6 (א0ד0/מ060600 2
₪] HierM“S, sed inest in 8[( nl. 
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 :רַמאיַו יִָשַה רדְלַּב ןַעַוי 8
 :רּבדנ ירֵתַאְו 'ּניִבֶּת ןיִלַמְל 'יצְנק יןּומיִשִּת ו יהָנָאְדדַע"

 יכיני 'ּוניִמְטנ הָמַהְּבִכ ּונְבָשְחְנ עודמ
 :"ָמְקֶמִמ רוצ קיו" ץֶרֶא בזעת ךְנעְמְלַה פאב ושפַנ ףרט+
 :ושָא ביִבָש הנדל ךָעְָי םיִעָשְר רּוָא ג

 :ךַעְדי ויִלָע ורָנְו לָהֶאְּב ךָשֶח רוָאפ
 :ותצע הָכיִלְׁשֲתְ ונוא ידעצ ּורְצִי 7
 יּדָלַהְתַי הָכְבָׂש -לַעְו וילג תֶׁשְרְּב חלש

 :םיִמַע ויל קזחְי חפ בֶקַעְּב זתאיפ
 :ביִתְנ ילֲע ּותְדַּכְלַמּו ולְבַח ץֶרָאְּב ןּוָמָט יס

 :ויָלְגרְל ּוהֹּצְפָהְו תֹוהְלַב ּוהָתעּב ביִבָסיי
 :ועְלַצל ןּוכְנ דיפו "נא בעֶר"ייָהְיַ>
 "יּוֵחַטְבַמ ולָהֶאְמ קַתָּנײי* :תֶוָמ רָכְּב ריב לכאי "ורועי לכי
 הני הָרֹי ל"ילּבַמ ולָהֲאַּב ןכְׁשִּתי5 :תֹוְהלַּב למל ּהְדָעְצַתְ

 :תיִרָפָג
 :וךיצק למי לעֿמַמּו ּוׁשְבִי וישְרַש תַחַּתַמ

 :ץּוחדיִנּפ לע ול םש-אלו ץֶרָאדיִּנְמ דבָא-ורָכְזיז
 :ּוהְּדְנְי לָבִּתִמּו ְּךֵׁשֲח-לֶא רוָאַמ ּוהָפְְּהִי 5
 :וירּונְמְּב דיִרָׂש ןיֵאָו .מַעְב רכגיאלו ול ןינ אל

 :רַעֶׂש זחא םיֵנֹמְדְקְו םיִנֹרֲחַא ּומׁשְ ידמוי-לע' טס
 8 עדיאל םוקמ הָּזְ לע תֹונַּכְׁשִמ הָלֲא-ְַּאו
 :רַמאיַו בולא ןעיוי 9

 :םיִלָמָב יִנָנּואְּכְדְתּו יִשָפַנ ןויְגּת הָנָא-דע
 ;'יָלּורָּבַָּת ושבתְדאל יִנּמיִלְִּת םיִמָעִּפ רשע ה הז

 Cp 18, 2 ** 41 || ל | 6 6 Dn (ם--כ) | < 16 6 ץק | %16 6ןְיִבֶּת [*6
1c 80( (9*155\3) |  rpsש 49,13. 21; ק cf6 ּונְחַנַאג | 3 *16 6 ּוניִמְדְנ  

 J— | 4 ** antea vel postea */, stichus exc | ° 6 ויָדָסַמָמ רַה קֶתָּנִי | 1
sed cf630 ב  c gMSS3 ּוהְלָשְכִתו | 8 * 4  (gpdAar6 ¥ עָשְר | ל 1 6 6  

sלָלֹּנְתְ | 9 1 6 3% ובקעב | נצ קזק etiam Jdc 5,15 || * 1 ? 6 6 (EAixOein) 
 ּוהָציִאָה ve ּוהְפְדַהְו; 6 + חסגגס( || 12 *1 הִיָהִי | * 1 + ול ןוָא | 38
 (dup) | | ל אסי יודב | 14 *% dl (gloss vel Var) || * 6 006 || 51 'ציו | 15 8
 ev) עטאד| 60100) וליֵלְּב 1 frt ,(cf MSFen 43) לַעיִלְּ et antea 6 MSKen 158 ןשי

 | תיִליִל | 18 1 והַפ-- ₪ והָדֹני | 20 * 6 ֹומיֵלֲע | * 6ט וַחָא | Cp 10, 2 ג
4MSSF= ‘2.6,27 || ל  cfיִנָנּואּכדְתּו | 3 * 3%155 'כחת; 6 (6ח/א6006) ורכָת ?  

*70 



 1084 בויא 1-7

 :יִתְנּוְשְמ ןיִלָּת יִּתִא יִתינֶש םֶנָמָאדַאְוי
 :ייִתָפְִ יל וחיכותו ּליִדְנַת ילע יםָנְמָא-םָאפ

 :ףיקה יִלָע ודּוצְמו יִנָתּוע הלא ופא וע
 :טָּפָשִמ ןיִאְו עושא הָנֲעֲא אָלְ סֶמֲח קַעָצָא ןהל

 :םיִשָי ָּךָשָח יתּוביִת-לעֶו רֹבֲֲא אָלְו רדג יִחְֶא
 :ישאר תֶרָמְע רסינ טיִשְפַה יִלָעִמ יִדובְּב

 :יִתְוְקִת ץֵעְּכ עפינ ְּךֵלֲאָו ביִבְס יִנְצְתַיי
 :"יִרָצְכ ול יֵנָבְׁשֲחַו ּופַא יִלָע ירחי

 :"ֶלָהָאְל ביִבָס וחיו םָּכְרד יִלָע ולס ויִדּודְגּואָבְי ו דַחָייי=
 :יִּנָמַמ 'ּורֶז-ְךַא' יֵעְדֹיְו יקיִחְרַה יֵלְעַמ יחַאי

 ייתיִב יִרָג5 :יִנּוחַכָש יֵעָּיְמְו יבורקי ּולְָחיי
 :םָהיִניִעְב יִתיִיָה יֹרְכָנ יִנבְׁשְחַּת רול יֵתֹהַמֲאְו

 :ילְנְתֶא יפיומב הנעל אָלְו תאר בעלי
 :יִֶטַב יִנְְל יּתֹנַתָו יִּתְׁשִאְל הָרָז יחי

 :יָבּורְּבַַו הָמּוקֶא יֶב ּוסֲאָמ םיִליוְעְ ניל
 :יָביּוכָּפִהְנ יִּתְבַהֲא-הָזְו יוס יִתְמִלָּכ ינּובַעְתִיי

 :ּנָש רֹועְב" הַטְלַמְתֶאְּו ימצע יהָקְבָּד "יִרָשְבְבּו יֵרּועְּב>פ
 :יִּב הָעְנַנ הלא יִּכ יֵעַר םֶּתַא יִנָּגָח יִנָּגָחְי

 :ּועּבְשְ אל ישב לאדומְכ יִנָפְּרִרִּת 'הָמְל<
 :'ּוקֲחְיְו רֶפַפַּב ךּתְידיִמ למי ןּובְתָּכיְו ּופֲא ןתְודימ

 :'ןּוְבַצָחְי רּוצַּב ידֲעָל תֶרפֹעְו לְזְרַּב"טעְבצ
 4 רֶפָעְדלַע פאו יח לא יּתְעדי

 יאָר יניִעו תאו ו
 :;"יִקַחְּב יִתיִלָ ּולְּכ רֶז-אלְ

ve4 6 הָי- | 5 * 4 ? | * ? | 6 6 הָּתְרָהְּב | זז *1 רחיו | ל 16 68 רָצְכ  
dl 613 * 1 6 )15% 3% 623 ּוק-- | ל-ל 6: ּורָזְכַא ;  | add?6 4 ורָצְכ | ז2 -*  

 3 ךא | 14 יו יֵעְּדוִמּו יבורק (קזן5 יִעַּדְמ ק | 15 75 conjg 6 צ 14 ינוחכש ||

 17 | זז יִתָנָחַצְו | 20 * 41 || ל 6 הָבְקְר | = 1 א יִּגָשְב יִרָשְּב cf * | 22 קזז5
 ליִא | 23 *1 ןובתכיו || *-* 1 רפסב ילמ וקחיו | =< 4 6 63 | 24 * 6 רעל |

cf 69 | = 1 ftןובַצחי | 25 = 5050 | 26 *1 הז רַחַאְו | "יע  Or ° 
(cf 6 41 ?יִדָהָשַמּו " | (cf 6 avavrkodv ?( se levatit prope meיָא ףקְזנ  

 rap xupiou שמ( cf 16,19 vel שמדתֶאְו (תֶאְו קז יתא =) || 27 ** קצקײ יֵנְרַׁשֲא

nonn vb exc ?.יִניֵרְׁשַא | * פזקפ יִלֵא | וואי | 4  vel 
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 :יִבדאָצְמְנ רֵבְּד שְרָשְו ּול"ףְָּרַּנ"הַמ ּורְמאָת יִּכ5 |
 יבָרָח תֹונֹוע "הָמַח יִּכי  בֶרָחיִנָּפִמ ו םכָל רָב 9

 ס | :"ףיִדש 'ןּועְרִּת עמל
 :רמאיו יִתְמַעַּגַה רפוצ ןעַוי 20.

 :ייב יִשָחי ירובעבה נובי ּפעָש כָל
 :יַנגעי יָתְניִּגִמ יֵחּורְו עַמְׁשֶא יֵתָּמלְכ רסּומי

 :ץֶרָא-ילע םֶדֶא 'םיִׂש יִּגִמ  דַעְדיִגִמ ָתְעַדי "תאְזהי
 :ענָרייֵרע ףֶגְח תַחָמִׂשְו בֹורָקִמ םיִעָשְר תנְגְר יִּכי

 :עיִגָי בעל ושארו ואיש םִיַמָׁשִל הָלעיםאפ
 :יֵא ּוָרָמאְו יָאר דאי חצנל ולָלָנֶב

 :הֶלִיַל ןויזָחְּ ידו "והָאְצִמִי אלְו ףועי םולֲחכ*
 :ֹוָמֹוקְמ יּונָרּוׁשְּת דועדאלו ףיסות אָלְו ּוַפְזש ןיעפ

 :ונֹוא הָנְבָשִּת "ידי םיִלַד 'ּוָצְרָי ויִנָּבַ"
 :בָּכְׁשַּת רֶפָעַ לע מעי וָמּולע ואְלמ ויתומצַעַי

 :ונוׁשל תַחָּת הָנְליִחְכְ הָעָר ויפְּב קיִתְמּת"םֲאי=
 :ָּכח ףךוְתְּב הָנֲעְנִמְו .הָּנָבְזעי אָלְו ָהיֶלָע לֵמְחִיי

 :וּבְרקְּב םיִגְתָּפ תַרֹורְמ ַּפְהָנ ויִעָמְּב ומָחְל +
 :לֵא ּונָשְרְי ונְמְּבִמ ּונָאקוו עַלָּב לָיָחי

éהָעְפֶא ןושל ּוהָגְרַהִּת קני םִיִנָתְּפ-ׁשאָרי: 
 :הֶאְמְחְו ׁשֵבְּ ילחב ירה תגַלָּפַב אָרְידלַא ל

 :'סלעי אָלְו ותָרּומְּת ליַחּב' 'עלבי אלְו * עֶנָי יביִשָמיל
 :'והנְבי אלו לֹוָג תִיּב םיל יבזע ץצרָקיכיפ

crrp; 6 00006 yap er --1000155 06% וב | 29 **  lc ca28  

add? |.600610\676ו\ = אָובְּת םיִלְוִע 'ח-יכ ? | ל 0 4/0; קזקפ הָמַה | =  

eroןידש, 0 ןודש, 6 יש; קזק5 ידש 6( 6  hen6 וועדי | *  IMS4  
 Cp 20, 2 * 6 ןַכ אל | * קזק יִנּוביִהְָי | < ו תאז צו ןַּכ | 1 + יִּבל שַחָרְ]

sine intelligentia) | 1'¥DN | 416 MS3 יו + חַכּוהְו | *16 6 הָניִּבִמ )=  

Ny] | Pl ₪ 6 696% TT] |ותֵאְׂש | 8 *1 6 634  a? | 6 prps6 אלה | *  
 צ 9 >6%8) dl | *] 'שי v| זס crrp et Var vel gloss adv 19 64 18 || * 6 צרו

vir sequitur |ובישי) |  (et posteaויָדְליַ  el30 ּוצרָי (אוקמ) | * קז[5 ? םֶהיִדיְו  

 6-8 | 17 1 רהצי et conjg 6 'גלפב | 18 * 6 אושל; קזק5 2 ךָשֶמ | לו
 ועְגְי MsKen sis) עיני) | < קזקs 6) גילבי | 1 סעל אלו . . . ליִחָּכ ( 65 |

uf fructum . . . [arboris cuius-6ןג00ףד06, 6א0ד00ד06)  Worep drpimvog 

ca 5סלעי אל ויתדּומַח ליִחְּב  dam], gui riandi non potest vel potius 

 3 ליחב | 192 בע; ער 61 22,9 | * 1 6 6 והָנָב.
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 :יטלַמְו אָל ודּומַחב נְטַבְּב ןָלָׁש עֶדיידאְלויָ>
 :ובּוט יליִחְידאָל ןפ-לע יָלְכֲאְל דיִרָשְיִאיי
 :ּונָאבְּת למַע דיײלְּכ ול רָצָי וקֶּפָש תואלְמּבי>

 ומיִלָע רַמְמִיְו ָּפַא ןירַח וָּבדחלַשְי ינָמָב אָלַמְלויָהְיי
 :דֶמּוחְלְּב) | :הָשּוחְנ תָשק ּוהַפְלְחִּת לֶזְרַּב קֶשְּגִמ תרי

 ותְרְרְמִמ קְרֶבּו יהָנגִמ או ףלָשי5
 רינּופְצל ןּומְט ףשח"לֶכ<  :םיִמָא ויִלָע ידה

 :ולָהְאְב דיִרָש 'ערָי 'חַּפְנאָל שא יּוהַלְכֲאָת
 :ול הָמָמוקְתִמ ץֶרֶאְו ונֹוע םִיָמְש לני

 :וָּפַא םוֶיְּב *תורָּגָנ ֹותיֵּב לובי ילָני

 פ  :לֶאַמ "וָרְמִא תַלַחְנְו םיִהְלֶאְמ עָשְר יםָרֲאקְלַחוהָז=פ
 :רמאינ בויא ןעינו 1

 :םֶכיִתְמּוחְנִּת תאזיִהְתּו יִתְלַמ עומש ּועְמְׁש*

 :ניעלַת יִרְּבּד רָחַאְו רָּבדא יִכֲֹאְו יִנּואָש
 :יחור רַצְקַתְאָל ַעּוַמַאְו יִחיִש םֶדֲאְל יְִנָאָהי

 :הָּפ"לַע ךֶי ומיִשְו ּוּפשָהְו ילֲאונָפ
 :תּוְצְַּפ ירָשְּב זחֶאְו יִּתְלֲהְבִנְו ִּתְרְכְז"םֲאְו

 :לְיָח ּורְבְנְיּנ ּוקְתַע ויחי םיִעָשְר עומד
 :םַהיִגיעָל םהיֵאְצֲאָצְו מע םֶהיֵנְפל ןֹוכְנ םעְרזי
 :םֶהיִלִע ּהלֶא טְבְׁש-אלְו דַחָּפִמ םָֹלָׁש םֶהיתָּב

 :לָּכָשְת אָלְו ותָרָפ טֶלַּפְת לֶעְגי אָלְו רבע 'רָרושי*
 :ןודקרי םֶהיְְֵו םֵהיֵליִנע ןאצכ ָּחְלשִ

 20 9791 016 6 avrod) טשדמק(6 Toig טחשקאסטסוצ) ובּוטְל al) וֵלֵׁשְ עַשי

 al) ּונמֶטַמְּבְג | * 1 = וָד-- | < 1 6 036 למי | 2ז * 3 ולָביִל  ולָהֶאְל > | * 6
GN) 4]3 לוע | 23 *-* 6  v 21 dl (ada) || 22 1 6 69 by;(49%06) ףֶלַחִי ?  

Ue 6וילֲע) |י 38  inp] (et anteaםֶחָפ,  prpsהוהי | < 6 םיִלָבַח  ?rpsק * 

 הֹוֵנִמ עז = =: ףלַש אציו; צ 24 חרבי -- 25 ותררממ 304 | * 1 6 9
 ּוכְלַהְי | 26 * 31 6 6 ןּופצ Var) et( 1 ול | < 1 6 7MSS 6380 "את | < הָחְּפְנ

cf 18,5 |ביִבָש  et postea155( עדי) MSSףעדו  prps PV; fitהָחְפְנ | 9  elצ 

 28 *] c 6 לוגי *cf MSss) ל( | ל 6 ‘73; 1 ₪ <b שש || 5 1 fit ותא רנו;
(a lg); 1 ftדנזא  prps6 נא;  * | )g(קזקפ תַרְכָנ, ? תֶרַעְגַמ | 29 * ₪1  

 (לַאדמע) (הָר-) ארומ 7e/( | Cp( 21, 21 < 6360 םכְתַמ-- | 3 16 6230
 ונ-- )6 antea אל) | 4 1 ₪ 6 $ רַמאַה | 8 dl c 63 || g 1 ₪ c 6(3)v ּומלש |

—W); conjg vScvir.זס *1 6 69 םֶר-- | * 1 םֶת-- | זז 20  



RL 

, 

2] 4 2 1087. 
. 
] 

 :בָנּוע לָּקְל ּוחְמְִׂיְו רנו ףַתְכ ּואְׂשִו
 :ותחי לוָאְש 'עַנְרְבּו םֶהיִמְו בוב ולי

 :ּונְצַפְח אָל ףיִכְרִד תַעְְו ּונמִמ רּוס לֵאָל ּוְרמאיַויי
 :וּבדִעָנַפַנ יִּכ ליעונזהַמּו ּונָדבעניִּכ יִּדָשדהַמ5

 :'יִּנָמ הָקֲחַר םיִעָשְר תצע םָבּוט םֶדְָב יאָל הי
 םֶדיִא ומָיְלָע אָבְיְו ףְעְדַ םיִעְׁשְרירְנוהָמַּכיל

 :"וּפַאָּב יקלַחְי םיִלָבַח
 :הפוס ּותבְנְג ץֹמֶבֹו חּורְ"יִנְפל ןַבְתָּכ היי

 :עָדִיַו וילֲא םלשי ונוא וינְבְל צי הלא

 :הָתְִׁי תש תַמֲחַמּו ייפ רני וי
 :ּוצְצִח ויִשְדִח רֶפְסִמּו ּויָרֲחַא ותיִבְּב וָצְּפָחְדהַמ יִּכיי

 :טוּפְׁשִי "םיִמָר אּוהְו תַעָּבְדידָמְלְי לֵאָלַה
 :יויִלְׁשְו ונַאלׁש 95 וָמְּת םצֲעְּב תּומָי הז

 :הָקְׁשִי ויָתומְצַע ַחֶמּו "בל ּאְלְמ ריִניִטֲע
 :הָבּוטַּב לָכְא אָלְו הָרָמ ׁשֵפָנְּב תּומָי הוי
 :סהילע הָּפַכְּת הָּמְרְו ּובָּבְׁשִי רַפְעְ"לַע רח

 :ּוסֲמֲחַּת יִלָע תומְזְמּו םֶכיֵתֹוְבְׁשִחַמ יִּתְעַרי ןָהיז
 :םיִעָשְר תנְכָשַמי לא היִאְו :ביִדָנתִיַב הָיַא ּורָמַאָת יב

 :ּורְכנִת אל םתֹתֲאֹו ְּךְרד יִרְבוע םֶּתְלֶאְש אָלַה

 לבו 'תרְכע 'םוָיל עֶר ָָּשָחְי 'דיא ולי יִכיי
 :וֶלֶלָשְי יִמ הׂשָעאּוָהְו כר וינְפ"לַע דיג

 :יָפַסמ ןיא] | לש שיעלו לבי תורָבַקל איה . יו ששודודל וי והו 2
 ויִגָפְלּ  ךושִמַי םֶדָאְְּכ ויָרְחַאְו לחנ יְִגְר ל יקְתָמּ

 ם | ילַעָמרַאָשְנ םֶכיֵתְבּוׁשְתֹו לָבָה יִנּומַחְנִת ךיאְו
r2 lc ca 3oMSS 6369 ב' | 13 “lc Q Vrs ּולָכי; א ּולְבי | = 6% 

 |  | 14 Or ioתחנ)  (aגרב | < 1 6 (5360)6 ּותָחִי  6; vel 1צד
16 ** dl 6 0 אַלַה ellאל צ | * 1 6 6 300 = ab eo | 17 * 6 (EEoudww abrodg) 

 | ודיִא , | | 20 ar. tpag.; prps 17לא  ? jb */, stich exc? || 1םקוֲחי;

21 l frt יח 6 14.5 | 22 * קזקפ דָּמְלְי | b 58 6 הָיַמְר ? sך; קזק | 23 *1 
6 MSF: 6 א | ל‘ dl 6 2155%% י | 24° dr. roaols 6 rd 56 ErkaTa; 

prps וימטע fora || °lfrt c GSY בֶלַח ual 27 7 ,ּוׁשרֲחַּת al ּוׂשֹּפְחַּת | 

28 frt dlc MSKXeessy | 30 *[ א "יב' nisi praefers TD | ל | םויב 6 

  = 41 | 311 ‘3 4 30° | 321ל  et anteaלָכּוי  velותָרְבע :| 31 לצי, < [609

 .) | 33 = 81 )a48וילעו



 1088 בויא 25—22,1

 :רמאינ יֵנְמַּתַה זָפיִלֶא ןעײוו לכ
 :ליִּבָשַמ 'ומילע ןכְמייּכ ירְבג"ןְכְסִי לֵאָלַה

 :ְיֵבָרְּד םָּתַת"יִּכ עצָביַאְו קצת יִּכ יִדשְל ץֶפַחַה
 :טְָּׁשַמּב ףִמע אֹוָבְי ְּךָחַכְי ְךתֶאָריִמַה

 :ףיִתנועל ץק"ויִאְו הָּברָךָתָעָר אֶל
 :טיִׁשְפַּת םיַמּורֲע יֵדנַבּו םנַח ְּךיָחַא לָּבְחַתיַכ

 :םֶחָל"עֶנְמִּת בַעְרַמֹו הָקָׁשִּת ףָנְע םימדאלז
 :ּהָּב בָׁשָי םיִנָפ אּוָשְבּו ץֶרָאָה ול עּורְז ׁשיִאְוי

 :אָבְדְי םיִמֹתָי תורו םקיִר תחש תֹונָמְלַאי
 :םֶאְתַפ דַחּפ ךלָהֿביֹו םיִחפ ךיִתוביִבְס ןּב"לַעיײ

 ָפכְּת םיִמְתַעָפָשְו 'הָאְרת"אְל' יִּרׁשְחֹואי
 ּומָריַּכ יםיִבָכֹוּכ שאר" "הֶאְרּו םִיָמָׁש יּהַבּג ּהולא-אלָהְיי

 :טוּפְׁשִ לֵפרֲ דַעְבַה לֶא עַדי-המ ָּתְרַמָאְו 5
 ְְּלַהְתַ םימש גּוחְו הָאְרי אָלְ ולרֶתְס םיִבָעיי

 :ןאתמ ֵּכְָד שא רמת םלוע ראה
 :םֶדּוסְי קצוי רָהָנ תעדאלְ ּוטְמְקְרֶשַאי

 :ומָל יה לַעְפּודהַמּו ּונָמִמ רוס לֵאָל םיִרָמְאָה ז
 :יִּנָמ הָקֲחַר םיִעְׁשְר תצעו | בוט םֶהיִּתְב אָּלִמ אּוָהְוי

 :ֹומָכ"נעֶלי יקְנְו ּוחֲמְׂשִיְו םיִקיִדצ ומרי
 :שֶא הָלְכָא םֶרְתַיְו ּונמיק דָחְכִנ אָלְםִאְי

 :הָבּוט יְֵּתֲאובָּת םֶהְּב .יםֶלָשּו וָמִע אָנְְכְסַהְיי
 ְְבָבְלִּב ויִרְמִא םיִׂשָו הָרֹוּת ויָפִמ אנְזחקי>

 :ִּלָהֶאְמ הָלְוע קיִחְרַּת הָגְבִת יֵרְׁש-רַע בּושְּתְדַאי
 :ריפוא םיִלָחְנ 'רּוָצְבּו רֶצָב רֶפָעְדלַעְ'תיִשְוי
 :ִּךָל תופעות ףִסָכְו ְּךיִרְצְּב ידש הָיָהְו 5

1c $y (b dittogr) | g 16 686 NOTA]22, 2 * 115% 5 תעד || *  Cp 
 גס | 'ביו | זז *= 1c 6 ךָשֶח (ף)רוא; 3 ךשח יֵא | ** ? כז ְךֶלָהֶאְל | * קז5
 0) תַבְכש cf 6 | 12 *]1 ₪ 6 3 הג | 5 lc 6S הֶאְרִי ץe! הָאָרְו | = 6

 םיִריִּבָּכ שאד; צ 12 add? | 16 1 6 ca 20MSS 6 אלב | 17 16 8 ּונל | 181 6
 6 ּונָּמְמ + 18 dl (add ex 21,14--16( | 19 lc 6 ּואְר et postea |₪י] |

et postea 3מיF; al Bhp) (cf 036%( et antea A ||6 65 ּודֲָחָכָנ  ft20 1  

 גז * כז םֶלָשַהְו | ל | 6 1855 6369 ובת; גו ףַאֹובּת | 23 1 < 6 הָנֲעַתְו
 )?  | 24 * roMSS Or NW); prps RW] | * ca 654155 03600עַנְּכְתְו elץ

 .( 2ריפואו, ףתְרות תֹופָמֹוט rpsק ; | 25 duרַצְבּו  rpsרּוצְכּו;



- 

22,26—23,17 1OB 1089 

 :ךיִנָּפ ַהוָָאלָא אְׂשֲתְו ָנעֶתַּת יהשדלע זָאדיפ=פ
 :םלשת ְּךיָרָדְנּו ְךעָמְׁשִיְו ויִלֲא ריִתְעַתז

 :רֹוא הגג ְּךיֶכָרְּדלעֶו ּךָל םֶקָיְו רֶמא"רזְגִתויי
 'עשוי םִיָניֵע תֵׁשְו יהָוג רָמאָתַו ּוליִפְׁשֲהידיְכפ
 ס  וְחֵפכ רָבְּב 'טלְמְנְו יָקְנ"ֹיֶא טלי
 :רַמאָיַו בויא ןעַוו 3

 :יִתָחְנַא-לַע הָדְבָּכ די יִחָׂש "יִרָמ יםיַה-םג**
 :ותָנּוכְּתדַע אובא ּוהָאְצְמִאְו יִּתַעַרְי ןְּתודיִמ

 :תוָחְכוְת אָלַמִא יפו טַּפְׁשִמ ויִנָפְל הָכרֲעֶאּי

 :יל רמאפ-המ הָניֿבֲאו ינְעִי םילמ הָעְא
 :יִב 'םֵׂשָי אּוה-דַא "אל יִדָמַע ביִרָי ַחֹּכ"בְרְּבַה

 :"יַטָפָשִמ ₪: הָטְלַפַאַו מע 'חָכּונ רֶׁשי יםָׁשְי

 :'הָאְרָא אַ ןילל יףטע זחא אל יושב לואמְש
 :אָצָא בָהְּכ יִנָנְחְּב "ידע ּךָרָי עדי

 :טָא-אלְו יִּתְרָמְׁש וּכְרּד יִלְגר הֶזְחֶא ורשאביי
 :ּויַפְדיִרְמִא יִתְַּפְצ יקֲחַמ שיִמָא 'אָלְו ויִתְפֶש "תָוְצמיי

 :שעיו הָתְוא שְפִנְו ּונָביִׁשְי יִמּו דָחָאְב אּוָהו ג
 :"ומַע תּוּבַר הָָּהְכְו "יקֶח 'םיִלָשי "יב

 ּנָמִמ דחֶפֶאְו ןגובְתָא לָהְבָא ויִנְפִמ ןּבדלעיפ
 :יִנְליִהְבַה יִנָשְו יֶּבִל ךֶרַה לַאְו*

 :לָפאזהָסִּכ 'יִנּפִמּו ףָשָחייִנָּפִמ יִּתַמְצִנ יאָליָּכ
 26 frt 6 GY di; v 26 conjg 6 23; v24—25 add vel trsp ante 23 | 20 זק;

ve1* 6 תַא c( הָוַּג רָמִא) הָאְנְו םֶרתֶא ליִּפָשָה | * 3ט עשוי | 30 a1ץ ₪  
i |אָלַמְי | * 0 למת | 5 1 6 34  anteaשיא; קזק לא; 1 ואת 6  

 Cp 23, 2 ** 6 = יתעדי םג ?; קזק םֶנָמָא | ל 6 יִדיִמ MSKen) 15 ידמ);12?
 an | <1 6 63 ודי | 3 dlc גופ* ייפ $, MSX=95 ויִתעְדְי | 6 *] אָל |
 ל ?ins יש 1c 4MSS 9 D“ | * 1 < 680 חכונו | 51 6 69 יִמַע | 6
 8MSS 0 ממש | 8 סז* 6 יִנָניֵאְו, סזל = 4 | 9 * 1 6 5 (ןיִּתָשְקְּב | * =

dl )ad4( |הוא גהז--) | < 1 6 36 יֵעֲא | 4 = והֵאְרֶא (3); + 8-9 (9 >6"%)  
  6 14MSS 6*9 |] 1יִדְמֲעְו יִּכרַּב | 12 *1 61 60) 'צמִמ | ל ₪1 ן 5 6 531

6 a0 יקַחְּב | 13 !רַחָב cf ש 132,13 || 14 ** crrp; <6 et dl ? vel post 
v 17 trsp? |  prps ןַּכ | 5 8 שא | % 89 pn | צל “al 6 155 j 
b [ .נפו 



 1090 בויא 16—24,1

 :ףיִמי ּוזָחְאְל 'וַעְדֹיְו םיּתע ּונּפַצְנאָל יִּדָשָמ עּודמי 4
 :ינעליו ל רֶרֲע וישי תלו |

 :הָנַמְלַא רוש ּולָּבחְ ּגֲהְנִי םימֹותְי רומח

 :ץֶרָא"יוֿנע ּואְּבַח דַחָי ְּךְרִָּמ םיִניִבָא ופי
 "םלָעָּפְּב ּואְצָי רֵּבְדַּמַּבוםיִאָרּפ ןָה5

 :'םיִרְעגל 'םֶחָל "ול הבְרַע ףרטל יי יִרְחשמ
 שקלי יעְׁשְר םֶרָכְו יורי ףוליִלְּב הָרָשב

 :הָרקּב תו ןיִאְו שובל יִלְּבַמ ּוניִלְ םָרָ
 :רּוָצּוקְּבַח הָסְחַמ יְִּבַמּו .ּובָטְרְ םיִרָה םֶרנִמ

 :ּולְּבחִי יִנָעְילַעְו .םוְתָי 'דָשִמ ּולְזְני
 :ירָמְע ּואָשְנ םיִבַעְרּוי שּובְל יִלְּב ּוכְלַה םוָָעַ<

 :ּואָמְִיַו ּוכְרָד םיִבְקְי וריָהְצִי 'םָתֹרְׁשויֵב'ו
 ַעָּושִּפ יםיִלְלֲח-ִׁשַפַנְו 'ּוקַאְנִי ו 'םיִתְמ ריִעָמִיי
 :'הלפּת :םישודאל הלא

 ויֵכָרְד ּוריִכְהדאְל  רּוֶא יִּלְרמְּב ּוָה והָּמַהיצ
 :ויָתְביִתְנִּב ובָשי אלו
 'ןויְבָאְו יִנָע'ַלֶטקְי מצור םָּקי יואל
 :'בָנְנְכ יָה הָליַבּו

 ןיֵע יִנָרּוׁשְת-אְל רמאל שב הָרֶמַׁשףַאֹנ ןיעו5
 :םיִשָי םיִנָּפ רֶתְסְו

 :רוא ּועְדָידאל" ּומָל-ּומְּתַח םִמּוי םִיִּתַֿב ּךָשחַּב רֶתְחי

 Cp 24, 1 * 41 6 20155 6 || * ס ויִעְריִו; א ּועְדַיְו vel pT | <1 ₪ ומי |
v 1וימי  cfועדיו צ 1; 0 )22( הָּמַה  quod frt 1 pr(60606%) םיִעְר,  antea6  * 

Occ 01*ץ 5 6 13) | ל = ּוניִסִי | 5 >3, 6 ער, 1? ₪ | 4 0230  ] 
frt 6 7MSS 269 ‘Db | >ל 1  || aki guasi5 * 63 ךַה, ע  | Or Jyיונע, 6  

 (םֶחְלְל al אל | 4 prps 0) עננְל; 15+ םיִבַעְרְל | 6 * 1 6 6 (חקס קג ליִלָּב
v 10--11 post v 6||47 אלילב) | ל א ּוריִצְקִי, 0 ורוצקי | < 1 רשע ; פק  (MSKen 

dl 3 vel roa (Var) | 9 * 1 6 6 (Ard uacrod) TWD |100 ןילי  MSKen7 3  

 * 1 לַעְו vg Var ג6% 3—2 | vro et 1ז trsp postv6 || rr ** Var ad הדשב

cוריצקי ולילב + 6? || * 55 םִיַת- | < 1 ₪ ואָמְניו | 12 * 1 6 6 םיִתָבּו; גו  
 555 3 םיִתַמ | ל 1 6 6 NIP) cf (e£eBdAAovro) ]סמ 211 | Slc 6 םיללע | |
 85 6 abrdg 56 Bd ד( דס0דשצ érigkorflv 00 reroinrat | * prps עַמְׁשָי | יו

 ₪ 6 2MSS 6(3 ?( הָלְפְת | 13 MS 6s ּוכְלִי 45S ט ובושי | 14 *1 ברעל |
insל  | vel antea in]םת S1רָצְו זביא | < 1 ךלַהְי | 16 * 1 6  ? sלל קצק 

 ואו ןָּרתַייֵכ xv ל.



 2,4 ןסע 1091

 :"תומְלַצ 'תֹוהְלַּב יריֿכיײיִּכ תֶוָמְלַצ ומָל ירְקָבווְּדחִי יֶּבי
 יםומדינפ"לע'ו יאּוָה- ליי

 :'םיִמְרַּכ ְךֶרֶר יהָנְפִיזאְלִי ץֶרָאְּב ימַתְקְלח לֶלְקִת

 :"ּאָמַח לאש" ָלָש"ימְיִ לזו םחדםנ הֶיצי
 רֶכְזיאְל דוע 'הָּמִר יֵֹקְתְמ וםָחְרי ּוהָחְּכְשְיפ
 :הָכְוע ץֶעָּכ רֵבָׁשתַ

 :ביִטְיְי אָל הָּנְמְלַאְו דָלַת אָל הָרָע הָעֹר=י
 וָחֹכְּב יםיִריִּבַא ְךֶׁשְמּו:

 ןעְׁשיְו "חַטְבְל ול"ךֶּתו=ג  :ךיוחב ןימאיהאלְו יםוקי
 :"םֶהיִכְרִּלַע ּוהיִניִעְו
 יןוצפקי ילָכַּכ 'ּוכְמָהְו ניאו ו טעְמ ומור
 :ףלמי תֶלָּבַש שאָרְכּו

 ס זיִתְלַמ ילֵאָל 'םָשָיַו יִנְביִזְכִי יִמ ופַא אלדםָאְו5
 :רמאיו "יִחָשַה בלב ןעיו * 5

 :וימורָמְּב םּולָש הָשע מע דַחַפְו לֵׁשְמַה*
 :והרוא םּוקידאל י-לַעו וידּודְנְל רָּפְסִמ שָיַהי

 :הָשֶא דּולִי הָּפְזִיהַמּו לֶאדםַע שוְנָא קָּדְצִידהַמּוי
 :ויִניִעְב ּוּכַזאָל םיַבָכּוכְו ליָהַא אָלְו חַרי-ידע ןֵה5

 ס = העלות םנֶאְבּו הָּמְר שנא ףַא5
 :רמאיו בויא ןעיני 6

 :זעדאל עוַרז תעשוה תָכדאְלְלָתְרזְע"הָמ
 :תְעָדּוה בֶרְל הָישְתְו הָמְכָח אָלְל ָתְצַעהַמי

 :ָךַּפַמ הָאְצְנ יִמתַמְשְְו ןיֶלִמ ּתְדּגִה יִמיתָאּ
el sim || 18 ** crrp;ז7 *16 8ּורְקָּב | * 1ור-- || <1 ₪ תֹוכיִלֲה || % 1 הָטְלַע  

prps (?)םֶמֹוי יִנָפְל | 41? ות | <<  (?) prpsולק | =<  bb 1 fit6 צ 17? |  ‘conjg 

cfָךּולְָנִי  et = = 4 || 19 * prps?םֶמְרַּכ ד  al ? ef >>; alהֶנָפְסַאָי | =  
 ¢-18e || ל a] ? | prps ותָחָ | כס I= ומקמ בחר || ל 1 המְר | 210 א ערה
 < 6 00% 60 éroingev ?( | 22 * [ 6 6 (Gbuvdroug) םיִדְבא | ל 10+ קַמָי |

6 | lֶּכn vel624 וייַחְּב | 23 *1 6 6 (ןוט\0א0666 ?) ץִּתָי  lc 3MSS = 
 6 חַטְבִי אל e| םלשיו | ? ₪ || 5-5 ;crrp 6 (6\\6 ח606וז0ו (vOoW היהי ינו
 ויָכָרְלע ? | 24 *1 < 6 ומור | פט םֶניֵאְו || < 1 6 ָּךַמַהְ | % 1 6 6 תלַמְכ |
 < \15% :23 ןוצבקי; 1 ץֵפָקִי קזקפ ףטקי | 1 למי | 25 * 1 ₪ 6 255*= םיִׂשָיְו|

Ex toto cp 24 v 25 reliquiae orationis 1001? ||ןיאְל  prpsלַאל;  ZSל 2155  

Cpa2s,1 MSKea 16 בןיא \3lcG(&edpa rap’ abrod) iQרN | 5 *6 7] | 
5 [ 6 MSF. #49 GAGE לַהָי | Cp 26, 3 1 fit .ל 
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 :ֶהיִנְכָשְו םומ 'תַחָּתִמ יּולָכחְי םייִאָפְרָה
 באלי תּוסָּכ ןיִאְו דג לאש םוָרָעַ

 :הָמיִלְּב"לַע ץֶרֶא הָלְת ּוהָּת"לַע ןֹופְצ הָטנז
 :םָּתְחַּת ןָנָע עקְבְנְדאָלְו ריִבְעְּב םִיִמ רצ

 :וננָע ויִלָע 'דשְרפ 'הָּפְכיינְפ זָחַאמ
 ְַּׁשְח-םע רוָא תיִלְכִּתִ'דִע םיִמדינָּפדלַע ינָחקחייפ

 :ותְרַעְּגַמ ּוהָמְתִיְו ופפורי םִיַמָׁש ידוע
 :בַהְר ץחִמ יותָנָבותַבּ יםיק ענר וחבָּב י>

 :ַחְרֶּב שָחְנ ודָי הָלְלִח ייהרפְׁש םִיַמְׁש וחּורָבי
 ּב"עַמׁשנ רֶבָּד ץמש-המו יוָכְרְּ .תוצק הלֲאןָהי

 ס | "ֶנּּבְתַי יִמ 'וָתרּובְג םעֶרְו
 :ירמאיו ּולָׁשְמ תַאְׂש בויא ףסיויי 7

 :יִשְּפַנ רָמַה יִדשְו יִטְּפְׁשִמ ריִסַה לֵאדיַח
 ;יִּפַאְּב הוְלֶא ַחּורְו יִב יִתָמְׁשִנ רֹועדלְביְּכ

 :הָּיִמְר הָנְהִי-םֲא ינושלו הלוע יִתפָש הָגְרַּבַדְּת-םָאצ
 :ייֵנמִמ יִתְמִּת ריִסֶאדאְל עֶוְנָאדע *םֶכְתַא קיָּרצַא-םַאי יֵל הָליֵלֲח

 :יִמיִמ יִבָבל 'תרָחְיְדאל יהּפְרַא אָלְו יתקזחה יִתְקדְְב

 :לּועְכ יִמְמוקְתִמּו .יִבְיִא עָשְרִכ יִהְי
 :ושְפַנ ּהלָא 'לֶשֶי יִּכ 'עָצְבו יִּכ ףֵגֲח תֶנְקִּת-המ יי

 :הָרָצ ריִלָע אוָבְתִיִכ לָאועֶמׁשִי ותָקעצַה
 :"תַעְלֶכַּב' יֵּתֹולֲא אָרְקְי : גָּגַעְתִי ידשדלעדםא

 :דָחַכַא אל יִּבְשדםָע רֶׁשֲא לא"י םֶבְתֶא הָרואיי
 :ּולְּבֶַת לָבָה הזז הָמָלְו םֶתיִזֲח םֶכְלּ םּתַא ןָהיי

5 * pזps דל ולוח | * prps iD; al WH כז 'כשו; + 5--1ז <6*%( | 9 *[ 
  | ° forma mixta ex IVDהפָכ = האָסְכ  velאָסְכ  1 6 ₪3 7oMSS 06%יִנָפ | ל

et שרפ )1 שרפ) || זס ** 1 6 36 an קַח cf Prv 8,27 | ° prps דעי | 12° 

 00ד6ע)  56 002000 Bedoikadwםִיַּב רעָג | "10 ֹותָנּובְתְבּו | 13 = 6 (א\6100₪
 ְהְרָעְש 'ש יֵחיִרְּב | * 1ורפש | 14 * אס וכרך 038 ויָכָרְּד | * א62969 ֹותָרּובנ;

Q ויָתר-- | < 6 -- 6ח6ז6 חסומ66ו | 7% add; prb cp 26 ex oratione Bildadi et 
frt 26,2—4 ante et 26,5—14 post 25,2—6 trsp | Cp 27, 1 ** 1 איו בויא ןעיו' 

cf cp 26 || 4 1 6 roMSS ‘nn || = °° >S | ל >MSKen° 6 et frt dl; trsp v 3 

postv 5 ? || 6 * 5 sot הָּפְרַא | ל 1 f+ ףֵרָחְי; קזק רֶּפְחִי | 8 **1 

 'לאדלֶא  6 gMSSKen 3(א)ל אשי ו לֶאָשָי | זס  et dl )gloss) | * 63עַּצַבי יכ
vel 6 6 *וויָלֶא | ל 16 6 (cf) ולדרַתַעָ | זז 1 ₪ דהַמ ףתא (cf 6(; צ 2--6 ₪ 
12 restant ex oratione ,1סלו v 7--11, 13--23 prb ex 07911006 Zophari. 

 קיפ
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 :ּוחְקְי ִּׁשִמ 'םיִציִרָע תֶלֲחַנְו 'לָאזמעיועְׁשְר יםָרֲא"קֶלַחוהָוי
 :םָחָלועְּבְשִי אָל ויאְצֲאָצְו ברחו ויָנְב בסאו
 :הָניָּכְבִת אָל "ויִתְְמְלאְו ּורָבקִי 'תֶוָּמּב יויִדיִרָשיי

 :שּוָבְלַמ ןיִכְי רָמחַכְו ףָסָּכ רָפְעַּכ רָּבְצײםָאי6
 :קלחי יֵקְנ ףָסָכְו ׁשּבְלי קיּדצְו ןיִכיז

 :רצנ הָשָע הָּכְְכּו ותיִּב ׁשַעְכ הָנּביי
 :ּונְניִאְו חַקְפ ויָניֵע ףֶסֶמַי אָלְו בָּכָשְו ריֶׁשָעיפ

 :הָפּוס ּותְבְנְּג הָליַל תוְקָלַּב םיַמָכ ּוהְגישַתְיפ
 :ֹומְקַּמִמ ּוהְרעָשיִו ְּךְלֵיְו םיָרָק ּוהֲאְׂשִי

 :חָרְבִי ַתֹוָרּב ודימ לֵמֲי אָלְו ויָלֲע לו:

 מממ ויל יקרו ומיפכ רמלָע יקי
 :ּוקזי בֵהְּנַל םוקמּו אצֹומ ףְָּבל שי יִּב 5
 :השּוחנ קוצי ןְבֲאַו חֶקְי רפַעמ לזר

 :תֶוָמְלְַו לָפָא קא רקוח יאו תיל רחל םש יש

 שאמה יפחת םחליאצי הפ ראי
 :ול בָהְז תַרְפַעְו ָהְָנְבֲא ריִפס"מוקְמ*

 :היַא ןיע ּותַפָזש אָלְו טיע ּועָדיאְל ביִתָנִי
 :לַתְׁש ּויָלָע הָרֲעדאְל ץַחָׁשיִגְב ּוהּוְכיִרְדֲה"אְלפ

 :םיִרֶה שָרָעמ ַּפָה די חלש שימי
 :וְניִע הָתַאָר רֶקְודלָכְו עָקּב םיָראָי ורובי"

 פ  :רוָא אָצְו 'הָמְלִעְתְו 'שָּבִח תְרָהְנ יכְּבִמי
 :הָניִּב םָקְמ הָז יִאְו אָגִּמִּת ןָאמ הָמָכְחַהְויי

 :םייחה ץֶרְָּב אַצְמִת אָלְו הָרָע ׁשֹוָנָא עדיאל
 [ : dittogr) et npץירע (ם  dittogr?) | > 1לֶאַמ (ע ?1 °° | 66 56 13

15 * sic 8 Or; mlt 31559 --ויִדיִרַש, * וד || * ins --אל | 51 6 68 םֶתַב 648 
  | 1ףיִסי  cf 8,14 || 19 1 6 68כָעכָּבִי | 16 6 xpuoiov || 18 1 6 68 Wיִכְּבִת

 |*  4םויב ץe! םָמֹוי | 23 * 17? וקפשי = 'סי) | * 1 ויִלָע |וםִּפַכ|יו?ּוק-
> prps Dim )( , al וממקתמ | 0ק 28, 2 *1 ₪ חקי ₪ קזצי | ב * *% 6 

 . | add; ex al conםיִבָנְרַמ  dl ₪ 6 1 vpn | 4 ** ₪ 1ל | 21555
textu? | 61? gpl )41 ;ולכ Iv 12 etiam ante vr et ק0% צץ 6 || 1 

  trspהָמ-;  16 604 wen | >1ל | ? = 6 pdeonיִבְּבִמ  cf Prv 8,24 velיִכְבְנ

frt 118 post 103 et v 24 post v זז || 12 1 ? Nia] (cf MSKe=5°) ut 20 (cf 

ad 6( | 13 1 6 6 .הכר 
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 :יִדָמע ןיִא רַמָא םִיָו איָהיִב אָל רֿמָא םוָהְתיּ
 :ּהָריִחְמ ףְָּכ לֵקְׁשִי אָלְו ָהיָּתְחַּת רג ןּתְדאליפ
 :ריִפָו רֶקְי םַהְשִּב ריִפוא םֶתָבְּב הָלטְת אָ

 :ָפיִלָכ ּהָתְרּומְתּו תיִכּוכְזּו בֶהָז הָנָכְרעיאְליל
 :םיִניִנְּפִמ הָמְכֲח ָךָשִמּו רבנו אל שיִבָנְו תֹומאָריי
 ס  'הָלְסְת אָל רֹוהָמ םֶתְכְּב  ישּוְכתַדֶטּפ הָנָכְרעיהאלייפ

 ניב םוָקְמ הָז יֵאְו אֹובְּת ןוָאמ הָמְכָחָהְו <
 :הָרָּתְסִנ םִיָמְׁשַה ףּוִעָמּו 'יָח"לְכ יֵניִעַמ יהָמְלֲָגְו

 :הָעְמְש ּונְעַמְׁש ּוניִנְזְמִּב ּוָרָמֶא תֶוָמְו ןודבא**
 :הָמּוקְמתֶא עדי אּוהְו ּהָּכְרּד ןיִבַה םיִהְלֶא 3

 :הֶאְרְו םיָמְׁשַה"לְּכ תחת" טיִּבי ץֶרָאָהְדתּוצְקִל אוהדי
 :הָּדַמְּב ןּבִּת םִיֹמּו לֵקְׁשִמ חּוְרְל תשע

 :תולק זיִזַחל ְּךררְו קח רֶטָמל ותשעב
 ּהָרְקֲחםְו יּהָניִכָה "הָרְפסְיַו ּהָאְר זָאז
 פ = :הָניִּבַעְרְמ רּוָסְוהָמְכָח איה ָנֹדֲא תֶאְרִי ה יסֶרָאְלירָמאָיַי*
 :ירמאיַו ולָשְמ תֶאָש בויִא ףסיַויי 9

 :יִנָרְמָשְו ּהוְכָא ימיפ םֶדְְיַחְרְִכ יִנְגְּתרִמ
 ְׁשִח ךְלַא ורואל ישאר לע רג ּלַהְּבי

 :יִָהֶא ִלָע ַהולֲא 'דוסְּב יְִרְח יֵמיִּב יִתיִוָה רֶׁשֲאַכי
 :יָרְעְנ יָתֹוביִבְס יָדְּמִע יִדש דועְבי

 :ןְמָׁש"וגְלַּפ יְמע קּוצָי 'רּוצְו יהֲמֲחְּב יכילה ץֶחְרּב"
 :יִבְׁשֹוְמ ןיִכָא בֹוחְרְּב תֶרָקִלֲע רַעָש יִתֹאָצְּב

 :ּודָמע ומ םיִשיִשיִו :ּואָּבְחְנְו םיָרְעְג ינואר
 :םֶהיִפְל ּומיִשָי ףכְו .םיִלְמְב רָע םיִרָש

cf Thr 4,2 | 17 11155 914 1 הָרָמֲא | 15 1 רּונָס || 16 = אלסת  
Var ad 17a |יֵלְּכ; גזפ* 5 ילככ אל; 1 זז יִלְּב | 18 1 ? ךשמו 61 0 | 19 **  

ft5 6 ןיִכַה | 24 = MSSו 6 630 | "1 היַח | 23  dlכז *  || Var ad 16a5-5  
 תַחִּת לכ. Ad + 24 cf + גז | 25 630 הָשעָה | 27 * 1 הָרְפְסיַו | * 5155 'ִבַה
 3 ּהָליִכָה | 28 = >\15* 375 | b >\15%%9 6 3 | < >2/155*%, 155% הוהי

add | Cp 29,יִתָאְרִי )קז 'א תארי); צ 28  ppsנסס\155*** הוהי;  caינדא;  

 ז = קזק רמאיו בויא ןעיו | 3 1 ולָהּב ו ולָהָהְּב | 4 * קזק ? ּּדָחַח (דָסָח
dl689|| ל  MSS1,10 | 6 * = הָאַמָחְּב קגט6  cfֹוצְּפָח יִתְרֶפ | * 1 ¢ 658 ףךוסְּב  

 Var ad) קוצי) | = 1 fit יִדמע קוצי
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 :הָקַבְּ םֶכִחְל םנֹוׁשְּו ּואָבְחָב םיֶריִנְנ"לוקי
 :יִנְדיִעְּתו הָּתַאָר ןיעְו יֵנָרְׁשַאּתְו הָעְמָׁש ןוָא יי

 :ול ךֶועד'אָלְו םּותָיְו יֵעְְׁשְמ יִנָע טְלַמָאדיִּכי
 :ןְנְרַא הָנְמְלַא בלו אָבְת יִלָע דֹבֲא תֶּכְרַּביי
 :יַטַּפְׁשִמ ld ליִעָמַּכ יִנָשָּבְליַו יִּתְׁשַבְל קָרציי

 (י 2

 הק רעיל בָר "יובא יקנָא בָא
 :ּףְרָט ְךילָׁשֲא ויָנְׁשִמּו לָוע תועְלַתְמ הָרְּבַׁשֲאְו יז

 :םיִמָי הָּבְרַא ילוחכו 'עֶנְנֲא ייגק"מִעי רָמאְו יל
 :יִריִצְְּב ןיִלְי לטו םִיַמיֵלֲא חּותפ יִשְרֶשיִ

 :ףיִלֲחַת יִדָיְּב יִּתְשקְו יָדָמַע ׁשֶדָח יִדובָּבִיַ
 :"יִתָצַע ומל" יומדיְ ולחיו' ועָמְש-יליו

 :יִתְלַמ ףטת .ומילע רגשי אל ייֵרְבְד יִרָחֶאי

 :ישוקלמל 'ורעפ םהיִפ יל רַמָמכ "ולח
 :ףוקיפי אָל יִנָּפ רואְו 'ונימאי יאָל םֶהָלֲא קָחְשֶאיי

 רגב ֶּלמְּכ ןּכְשֶאְו ׁשֹאָר בֵׁשֲאְו טּכְרִּד רֶחְבָא5
 :'םֶחָנָי םיִלָבִא רֶׁשֲאּכי
 יִּתְסַאָמדרֶשַא 'םיִמיל יִּנָמִמ' יםיִריִעְצ לע וקַחָש ו הָּתַוי 30

 :ינאצ יֵבְלַּכ-םע תיׁשְל םָתּובֲא
 רָסָחְּבּ :יחַלְּ ידָבָא ֹומיִלֲע יל הָמְל םֶהיִדְי ַתָּכ"םִני

 ידומלג ןֿפכבו] :הָאׂשִמּו הֶאּוש 'שָמָא הָיִצ 'םיִקְרְעַה

 :םָמְחַל םיִמָתְר שָרָשְו תיִׂשיִלֲע חּולמ םיִפְטְקַהי
dl ₪4 6 9 | 12 *6 éxגס | זז  trsp v 21--25 postvאָלְכְנ;  velזס | םָלָאָנ  

6% Duvdorou עושמ (cf 155755. %%( vel ;מ cf etiam 3 || ל 155 7 

 - 6 ynpdיִּנל הנק || ל ;? = 68 Aixia ov-י | 18 °° 6 ף  | 14 dl 6אל 630
06 = 48, cf 6 Sir 87 | 5 sic SZ; Nehardeenses לוחכו cf Mo ;לֶחכו 1 6 6 
(Wonrep 060ד6\6א poivikog) 0 (sicut palma) לָחְנכו cf 6 Sir 50,14 = Sir hebr 

  | 6ּוּכַחִיַו ומדינ  (sic)ולחיו)  | 21 ** [ invers (prיִנֹורְּכ psזק 20 | 50,12
ca 353155 Vrs ַיִתְצַעומְל | 22 * 1 ₪ יִרְּבַד 6( 21,3 | * 1? ּונָש | 23 * 1 לָח | 
fp aki תּופְרנֶמַה יִפַּכ | < 3 'ִמָכ | 24 * ₪ dl; ca 9oMSS 6236 אלו | 1 
frt זמ םַחֵנְי םיִלָבַאp 1 = | ין 61+ 25 | 25 = dl)Varad24b) | Cp 30, 1° prps 
3 cf Sach 13,7 \ b-b al; ?; totus v 30,1 vid add cf 31,15 | 2 8% ול ּהַמָּכ | 

  | 5 frtvb exc; al (conjgּומְלְג  MEליל ? || > prpsרָבָע ? prpsל

 .קז | > crרסחב < חלכ שמו האוש ֹומְרּג | 'צ םיקרעמ ןפכב



 1096 בויא 30,526

 :בנַּכ ומיִלָע ּועיָרְי ּושָרְְי גמ
 וקָחְנְי םיִחיֵׂש"ְיִּבד :םיִפַכְו רֶפְע ירֹוח ןֵּכְִל םלָחְנ ץורעב*

 ּואְּכנ םֶשדיִלְב ינְּבסנ לֶכְנדיִנָּבא :ּוחַּפְסִי לּוְרֶח תַחַּת

 :ץרָאקדמ| = :הלמל םַל יִָאְו .יִתיִיַה םֶתְניִגְנ הָּתַעְו
 :קְר ּוכְׂשֲח"אל יֹנְפמּו יּנמ קֲחְר נובעת

 :וחלש .ינָּפִמ "סרו יֵנָגעֶיו חַּתַפ יוָרָתי"יִכי
 :םֶדיִא תּוחְרֶא יִלָע ּולסִיו 'וחלש יִלְנִר ּומּוָקי יחֲחְרּפ ןיִמָי-לֲעי

 יוליעי יֵתיַהְלי יִתְביִתְ וסת

 :יתעשי .הָרבע בע "תב As יתרת
RF TR 

 :יִנע"יימְי נוחי ישּפנ ךפתשת יֵלֲע התו
 :ןבְּכָשַי אָל יקרו יֵכְעַמ רקנ יִמְצִע הָליַליל

 :ינרְזאְי יִּתְנְּתַב יִפְּכ  "יׁשּובְל יׂשּפַחְהִי ָבבְרֶביי
 :רָפֲאָו רַפְטְּכ לָשַמְתֶאְו רֶמְחל 'ינְרהייפ

 :יִּב 'ןנְבְתּתו "יתְדַמָע ינָנֲעַת אָלְו ךילא ענְׁשַא=
 :ינמטשת ָּךְרָי םָצֹעְּב יִל רֶזְכאָל ְּךפָהַתיי

 :הָנְׁשִּת ינגְנֹמְת יִנְביֵּכְרַּת תּורלֲא יִנָאָשִתְיי
 :יִח-לְכְל דעומ תיבּו יִנְביִׁשְּת תֶוָמ יִּתְעַרְי"יּכצ

 :יעוש הל ויפְּב-םָא דָידחלָשְי "יָעָבְחאְל ְךָאצ
 :ןויבָאל "שפג הָמְגַע םוי"השקל ייִתיִכָב אָלְםֶא5

 :לָפֶא אבו רואָל הָלֲחיאְו עֶר אבו יחיו במ 6
5 1 NIA; postea vb exc? | 6 5 ץורעב | 7 1 ּותֲֵּפִּסִי | 8 

sequuntur 29,7ss; 30,2—8 add || rr * 1 6 086 ‘qn; א60 1-- | ל prps יִלְגְדְו 

 | חַלָש (ףלש) ; ג ינְנִעיו ּוחְּתִפ | 12 * 58 החרפ  + 22( | > 1 c 09ילגר 61
5-5 dl (Var cf v 11° et) | 13 5% crrp; prps ְילָנעמ ּסְרָהָי 6 6 יִליֲעְמ ּוצְלֲח | 
bb crrp; prps ומר ּורֲמֲע ילֲא (cf 6 BéAegwv 60100 katnkovridév ue) IS 23.26, 

al י :י ָּדַפָהַּת | * 1 6 6 ףֵדָרַּת=*S6 א !eל רַצֹע 'ל | 15 * 1 6 68 ּוכָּפְהָנ ('פָהָנ) ץ' 
As || * nonn MSS 5 יתביתג 1 frt 6יתָבֹוט = 6 <\ח ? | 16 * dl? (dittogr) || 

 * זק יִמָא 2) || 17 41? 6 6 9 יִלֹהַמ), 1 41 הליל ₪1 רֶקָנ | 18 * 1 ? 6 שפתי;
 al )?( NINN! et antea שָחָּכד ב a1( בקרב | ל prps ירש ( | 10 * גח5 ? לא | |

 * 1? ינררה | 20 * 1 6 פאה 3 תרמע | * 1 6 31559 ט 'תת אלו; גו 'בְתהַמ |
cf 121; prps (?)00; היִשְּתִמ | 23  alc2ז 6 יִנָטטשת | 8% א הֶוָשְתַ;  = 

 ! יִנָבִשת | 24 * 1 ? עכט גו ׁשֲא יֵנֲעְב אלא | יו? עּושי הל <= אלו al אל
 עָשּונ | 25 *1 ? תיִכָב צו ? יִכְב | "ו ? ּוׁשְפַנ | <1? דַכאל | 26 >630 01
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 :יִנָעְיִמְי יִנָמִהִק ּומּדאַלְו ּוחְּתְר יִעָמְיז
 :ַעָּושַא ילָהְקִב יִּתְמַק "הָמַח אָלְּב יִתְבַלַה רק

 ס = :הָנעַי תֹנְבל ענו םינְל יִתָמְה חֶא
 :בָרְח"יֵנִמ הָרָמיִמְצַעְו יֵכְעַמ רֶחָׁש יִרועי
 :םיִכּב לוָקְל יֵבְנֲעְר יִרּנִּכ לָבָאָל יָה
 :הָלּותְּב"לַע ןגּוּבִתֶא הָמּו יִניִעְל יִּתְרִּכ תיִרְּבי 1

 :םיִמורְמִמ יש תלחְנְו לַעָמִמ ַּולֲא קֶלַח הַמּוי
 :ןוא יִלַעְפְל רֶכַּנְו ילּועְל דיִאדאלַהּ

 :רוּפְסִי יעל יכְרְד הָאְרִ .אּוָהאָלַה
 :יִלָנַר הָמְרַמ"ילע יׁשֲחַּתַו אוש-'םע יִּתְכַלָה םא5

 :ייםואמ קב לת ולא עֶר קדינְאָמְב ינלקש . -ו ר \6
 יִפָכְבּו יּבַלּךַלֶה יניע רֵחַאְו יִּדְרְּדַה יִּנמ" לרשא הָטָּתםֶאז

 :'ושרשי יאְצֲאצְו יל רָחַאְו הָעְרְזֶא*
 :יִּתְבָרא יִעְר חַתַּפ"לעֶו הָשֶאלע בל הָּתפניבֲאַפ

 -:ףירחא ןְרכִי ָהיִלָע יִּתְׁשַא רחאל ןְמְּתי
 :םיִליִלּפ ןְנֶע" "איהְו הָמְז יאוָהְיֵּכוו

 :'שָרָשְת יִתָאּובִּת"לְכְבּו לכאת ןודבַא-דע איֵה שָא ייֶּבי

 :יִדְמַע םכְרְּב יִתְמִאו יִדבע טַּפְׁשִמ סַאָמָא-סָאיו
 :ונבישא הָמ דפי לֶא םּוקְיְיִּכ הׂשֲעֲא הָמּויצ
 :דָחֶא םֶחָרְּב ּונָנָכִיו והָשע ינשע ןָטָּבַבד אלהי

éהלֵכַא הָנָמֹלַא יניעו םיִלְּ ץפחמ ענְמָא-םָאי: 
 :הָנַּמִמ םותָי לֵכֲא- אָלְו יִּדַבָל יִּתַּפ לכוד
 :הָנֲחְנַא יֵּמֲא ןָטָּבִמּו בָאְכ ינלדג יֵרּועְנִמ יא

 :ןוְבֲאְל תּוסָּכ ןיִאְו שּובְל ילָּבמ דבוא הָארַא-סָאיפ

 :םֶמַחְהִי יִשְבָּכ זגמו צלח יֵנוֵכְרב יא
 : | Cpaהָָּמָח 'ב; קז5 םִויַהלָּכ | * 1 ₪ לוקְב (יל-כ | = 28

 - = ל || ? | 3 ins ? Aen v 1--4 <6%%( et dl? cf 955 | 5 “ins 'WJN'בתֶהִמ

  | 5 priא הָמּואָמ  Or'דהןמ || ל א  velלֶא | | 7 **1 ךֶרֶד יִּנָמ = 9

dl | 8 *? ins לכ | "1 ₪ וששרי a שור; 6+ חו ד | ro °1 fit jn 
  || = 605006אוהְו  frt vb exc | * 16 Qל 11א155*= םי-- | זז *16ֶס איה

mixta ex יִליֵלֵּפ ןו ןוע (quod 1 6 ca 20MSS) et םיִליִלּפ ןוע | 12 3 61 ? || 8 
Ann | 14 1 6 6 (éragiv ןגסט חסודו) םוקי (cf ad 18) || 15 1 (cf 686( ּונָנְכ 
vel —2'\ | 18 trsp v 14 ante v 8ז et] ינלדג et יִנַחנ | 20 ** prps .אלו 

Biblia. 71 
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 :יִתְרְוַע רַעְׁשַב הֵארָאיָּכ :יִדָי 'םּותְילַע יִתוָפיָנָהְדםַאיי
 :רֶבָשַת הָנְקִמ יְִרְזֶאְו לוּפִת הָמָכָשִמ יִפְתָּבי
 :לָכּוא אל ותֶאְשמּו ילא דיא יֵלֲאי דחפ יב

 ;יִחַטְבִמ יִּתְרַמָא םֶתָּכְִ יִלְסְּ בָהְז יִתמְש םָא4

 ידי הָאְצִמ ריֿבכיִכְו יליח ברי משֲא-םָא
 :ךלה רקי ַחֹרָיְו לֵהי יִּכ רוא הֵאְרָאדסַא6
 :יִפְל ידי קְׁשּתו יב רֶתַּפּב תו
 :לַעַּממ לֵאָל יִּתְׁשַחְביִּכ ליל ןּוע אוהדי

 :עֶר ואָצְמיִּכ יִּתְרַרעֶתֶהְו יִאנְׂשִמ דיִפְּב המשא א

 :ושְפַ הָלֲאְּב לַאשל יִּכֲח אטחל יִּתַתְניאָלְוּ

 עָבְׁשִג אל זְָבֿפ ןייִמ יִלָהֶא ית ּורְמֲא אלא
 :חָּתְפָא חַרָאָל לד רג ןיִליאל ץּוחְּב>

 :'ינֹוע יִּבֲחְּב ןומְטְל יֵעְׁשּפ יםָדֲאָכ יִתיִסַּכיַא
 ראל םֶאָו יֵנְתַחי תִחַׁשִמזוְבּו .הָּבַר ןומה ץורֲעֶא יִכי

 .חַתַפ אצָא |
 יִנָנעַי יש יות ןה יל עמשוילְרָתְ מ
 :יִביִר שיִא בָתָכ רֶפְסְו

 :יק תיִרָסִע ּונָרְנֲעֲא ּונָאָשָא יִמְכַש-לַע אָלְיֶא
 וברק דיִנָנ ּומְּכ .ּונְיִנא ידָעָע רּפְסִמּ

 :ןּוְּכְב היִמָלְּת דחו קָעְזִת יִתְמְדִא יִלָעְדםֶאי
 :יִּתְחָפַה ָהיֶָעְּב ׁשָפָנְו ףֶסָכדיִלְב יִתְלְכֶא ּהָחָּכדבֲאנפ
 הָשֶאְב הָרעָשתַחַתְו חוח אָצִיוהָּטִח תַחַּתּוי

 פ :"בויא יִרָבְּד ּומַּתי

 אּוה ִּכ בּויאתֶא תֹונעַמ יהָלֲאָה םיִשְנאָהד תֶשָלֶש ּותָבְׁשִיוי 2
 תַחְּפָשִמִמ 'יזּובה ילֶאְכרבְְב אּוַהיִלֶא ףא רחיַו* סם :'וניִעְּב קי
 ויער תָשְלָשְבּוי :םיִקְלֶאְמ ושְפַנ וקלע וָפַא הָרָח .בויאְּב יםְר

. 

cf1 ₪ תָפיו  sedכו 11,16,  cfגז = | םֶתְדיִלַע | 23.1 יִל אָתָאְי לַא ( 63) | 27  
Hi 31,9; Jer 20,7 || v 28 frt ante 23 trsp | 29 6 ‘ִותpוהַרי | בז ₪ ? | 32 1 6 

)c 6 ?( glosפ || 35 * dl 6 6195 08 |6569 חראל | 33 * 1 ? דאב | ל 41 ?  

/ */. stich exc ?|| 36 1 6 2155*5 634 צ || )yתֶרָטַע )ה 38--40 post v 32 

vel 34 trsp || 40 *° 6813 in initio cp 32 | Cp 32, 1 97% G(oi.. וגו atrod) 

 ויער | ל MS 65 םֶהנ--; 1 ? 3 | 2 * 8 73, 6 Bapayinh | ל 8

ZwBirng || > 6 +- rig Avcarridog 6 
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 והיִלָאְו + :יבּויאזתֶא יועיִׁשְריַו הָנַעמ ּואְצְמִאְל רֶׁשֲא לע ּוּפַא הָרָח
 אָרְיוי :םיִמָל ּוָּמַמ הָּמָהםיִנֲקְז יִּכ םיִנָבְדִּב ביֲא-תֶא הָּכַח
 הפ וֹופַא רו םיִׁשְנאָה תָשְלָש יִּפַב הֿנֲעִמ ןיא יפ אּוהיִלא
 רמאיו יֹזּוּבַה לָאְרָּב"וְב אּוהיִלֲא עול

 םיִשיִשְי םָּתַאְו םיִמָיְל יָנֲא ריִעְצ
 :םֶכְתֶא יִעָד תֶוחְמ יאָריִאְו יִּתְלֲחָז ןֶּבלע

 :הָמְכָח ּועיִדִי םיִנָש בָרָו ּורְּבְַי םיָמְי יִּתְרַמָא
 :םֶניִבְּת יש תַמְשְנְו ׁשֹוָנֲאָב איָקְדחּור ןֵכֲאי

 :טָּפְׁשִמ ּוניִבְי םיִנקְזּו ּומְּבְחְו םיִבְרְאָל
 :ייִנָא-ףַא יעד הָּגַחַא יֶליהָעְמש יִּתְרַמָא ןֶכְליי

 םֶכיִתְנּובְתִדדַע ןיִזָא | םָכיֵרְבְלויּתְלַחֹוה ןָהיי
 ןגובְתֶא 'םֶכיִדָעְו"י = :'ןילמ ןּורְקְחַּת-רעי

 םָּכִמ ויָרָמֲא הָנֹוע ַחיָכֹומ בּיִאְל ןיא הָגהְ
 :שיאדאל ּונָפּדִי לֶא הָמְכָח ּונאָצְמ ּורֲמאָּת"וּפיצ

 :ּונָביִשַא אָל םָכיֵרְמֲאְבּו ןיֶלמ 'יִלֲא 'ְִָּעְאָלְוי
 | :םיִלָמ םֶהָמ ּוקיִּתְעָה דֹוֲע ּונָעְאל ּותָחי5

 :דוע ונעדאל ּודְמַע יִּכ ּורְּבַדי אָלדיִּכ יִּתְלַחּוהְו 6

 :יִנָא-ףא יעד הָּוחַא יִקְלָח יָנֲאףַא הָנָאיז
 :יִנָמּב חור יִנֶתְקיִצָה םיִלמ יִתָלְמ יב
 :'ִעְקְּבִי םישְדְח תֹוֹאְּכ ַחְתְפַודאל ןֶנָּכ ינָטְב יהָגַהי

 :הָנָעָאְו יִתְפְש חַּתְפֶא .יִלְחוְרִיְו הָרְּבדַא=י
 :הָגְכַא אָל םֶדָאלָאְץ  שיִאייִנֶפ אָשֶא גלאי

 :ינשע יֵנֲאְׂשִי טעמּפ הכא יִּתְעדְו אָל יִּבי <
 :הָניִזַאַה ירָבְּדִלָכְו למ בוא אָניעַמַׁש םֶלּואְוַי 88 =

 :יִכַחְב יָנֹוׁשְל הָרְבִה יִפ יִּתָחָתְּפ אָנ"הַגִה*
3° GMS 3-6 * gh (mars) (Zgevro 0010 וקידציו (6ועסו 600608 ; 1? WM cf?) 

* Tiq soph pr םיקְלָאָה (Ms= 60( | 4 6 frt סססצסו ardxpiowv; 1 ft DT 
et trsp (c 6?) ante בויאדתא || 6 1 ft ִּתֶא' || 8 crrp ? ex ;הוהי prps לא 
cf 2 | 9 16 6S() ;םיִמָי בר prps םיִּבָש || 10 * 2MSS 630 iy— || ל = 4 
dl v זס et שפק v 15--17 postvg9 || 11 * = ןיִזַאַא ))ױM55*==( | 5-5 ₪6 2% 

invers | ° 3 Ty] | 13 (15% 56 ,דהי' X= דרי | 14 * 8 ְךֹרעֶא | ל 258 

 |  + 18 trsp post + 14יִתאֵלָמ;  | * 0 a 20155ויִלָא | ז7 1 ָעֲא | 18 1 = יִכנָא
 ז9 *1ןַה |? 1 'ּבִּת | כז = קזק5 ? לֵא ףַאְו

 קל



 1וסס בויא 7-3

 :ּלָלַמ רּוְרּב יִּתְפָש 'תַעַרְו יָרְמַאי יֵּבְלירְׁשי
 :ייָניַחְּת יהש תַמָשְנְו יינתשע לאחרי
 :הָבָצִיִתַה נפ הָכְרָע יֵנַביִׁשֲה לכּות- םָא5

 :ינָאזםנ יֵּתְצרְק רמחמ לאל ךיִפכ יִנֲאַה
 :ירָּבְכדאְל ְּךיֶכְע יפְכַאְו ְּךָתעַבִת אָל יִתְמיִא הֵּנִה

 :עָמָשַא ןילמ לוקו יָנֵזאב ְּתְרִמֲא ְךַא*
 :יִל ןּוָע אָלְו יִכֹנֲא ףח עשפ יִלְּב יֹנֲא ךפ

 :וֶל ב ביואל יִנָבָשְחִ אַצִמַי יִלָע יתֹואּונְ ה וס
 , ורתר רמשי יָלְנַר דָסַּב שי

 | :הָנוׁש ל םיִתְשְב " לָאדרָבדְ תחַאָביִכיי
 תומּונְתְּב יםיִׁשנַא-לע הָמְּדְרַּת .לָפְנּב הלל ויזה םולחּב 5

éבָכְׁשִמ ילע] תחי יָרְסַמְּו םיִשָנַ ןזָא הלני זָאי 
 :'הָפַכְי רָבְּגִמ הָוְְו" יהָׂשֲעִמ םֶדֶא ריִסֶהְל יז

 :חַלָשַּב רבַעַמ ותַיַחְו תַחָשדיִּנִמ ושפנ ְּךׂשֲחַייא
 :ןזַתַא ויִמָצִע 'בירו ּובְְׁשִמ-לע בֹואָכַמַּב יחַכּוהְויפ

 :הואּת לכאמ ֹוׁשְפַנְו םֶחְל ותַיַח ּותָמַהְזְוי
 :'ּואְר אל ויָתְמְע ייּפָשְ ייִאְרְמ רָשְּב ל

 םיִתְממל ותּיַחְו ושְפַנ תַחׁשְל ברקתו

SSNףֶלאהיגמ דָחֶא ץילמ מלוויל  
 = ספ 33, 3 *1 שַחְר (ש 45,2(; pזps קשי (]ס 2,24) || * 1 תעָד יֵרְמֲא; ד >8 |
 4 *= dl (Var ad 32,8 et 33,6( |° 8 יִנְתְרְרּוע | 5 i5 6 6 (ח6 (radra הָלֶא 1

MSS ₪ min |51? לֶא אל || ץ *16 6 יִפַכְו | "1 'ִכְת || 8 16 6א%3 ףיִלְמ | ף ו:  
 זס *1 אּוהו | 4 | תֹונַאֹות || זז == 4| (= 13,27) a44 || 12 = 1 6 6 רַמאת ְּךַה
 הָנֲעַא אלו (קזק יִּתְקעַצ) יִּתְקַרָצ | * 6 םָלֹועַמ; קזקצ ? םיִלֲעַמ | 3 1 יר- (6)
 ₪ ךיֶר-- | 14 1 6 30 ₪ הָנָׁשִי 61 הָנְביִשִי | 15 * 1 6 655 680 'חב |
 7% dl 6 6265 = 4,13 | 16 51 6% 6 6 (6צ eidegw 0600סט דסוסטדס6) םיֶרומבו

 .= 'אָרֹומבּו) ץe! םיצרעמבו; גו םֶרְסִמב | * \ < 65 םַּתָחִי | צ7 = 1 6 6 קָׁשעַמ
Wud 00100 60706 5( ּוהָשַעַמִמ | טל 1 6 6 )16 86  velעַשָּפִמ)  lest 

 !0000) (הדפי) הצפי רֶבשָמ 66 6טגתת 3) הונו, ו 1 'גמ (= הָוָאְְ) הונו
 דָלַבִי | 18 קזקפ ָּלאָשְּב | זס * 1 6 630) ּונָחְכּי דא | 616 69 ד | < 06%
 נירו; Occ? Or 6569 בורו; 1 בקרו | 5 0 evdpkncev || 20 1 הָמַהְְו | 21°1
 ומ | * א יִפׁשִֹ, \ < 0 ּוּפְׁשְו e ופחשו cf( תֶפָחַש 44025) | < prק ? ּוואָב גו

 זז 'ר אל (8טק]) || 22 6 6 סמ; קזקצ ? םיִתָמ זמל.



11 8 34,11-—33,24 

 רַמאיִו ונח :ורְׁש םֶדֶאְל יל ידיה

 :וימולע ימי CN רעֶנִמ יורש ישפטְרי5
 הָעּורְתַּב ויִנָּפ יאָרָיַו הצר הּולֲאדלָא רתע
 רָמאיַ םיִׁשְנַא-לעו ירֶׂשְי>ז :ֹותָקְדִצ שונָאל 'בשיו

 ;'יל הֶושאלו יִתיֹוֵעֲה רָשְיַו יִתאָטְח

 :הֶאְרִת רּואָּב ית 'תַחשּב רַבעמ רׁשְפג הָדֶפיי
 :רָבָנ"םע ׁשֶלָׁש םִיַמעֿפ לֶא"לַעְפְי הָלֲא"לָכוָה*י

 :םיִּיַחַה 'רוָאְּב רואל" תַחָשייִּנִמ ושָּפַנ יביִׁשָהְלּפ

 :רּבדַא יכְנָאְו שֶרֲחַה יִליעמָׁש ביֲא בֵׁשְקַהּויי
 :ָךְקדצ יִּתְצַפְח"יִּכ רד יִנְביִשַה ןילמ"שידםא >

 פ  והָמְכָח ָךֶפלַאאו שרחה יִליעמָׁש הָּתַא ןוא-םא
 :רַמאיַו אּוהיִלֶא ןעיויי 4

 :יִל ּוניזַאה םיִעָדיו ָלַמ םיָמָכֲח ּועָמְשי
 :לָכָאְל םעֶטְי ךחו ןֵחְבּת ןילמ ןְזֶאיִּכ
 .:בוטדהמ ּוניִניִב הַָעְדַג ּונָלהְרְחְבִנ טָּפְׁשִמי

 :יִטְּפָשַמ ריִסַה לֵאָו .יִּתְקְדְצ בֹויַא רָמָאי
 :עְׁשָפיִלְב 'יִצְח ׁשּונֲא 'בזכא יִטּפָשַמלעַי

 :םִיָמַּכ נעְל"הָּתְׁשִי בֹיֲאְּכ רָבָגיִמי
 :עְׁשָר"יֵׁשְנַא-םע תֶבָלָלְו ןֶוָא ילֲעְּפ"םִע הָרָבָחָל חָרֶאְו

 :םיִהלֲא-מַע ותצְרַּב רֶבּג"ןָּכְסִי אָל רַמָאדיּכפ
 יל ּועַמְׁש בבל יִשְנַאי בלי

 :"לְוֲעַמ יִּדָשְ לעשרמ לאל הָלָלֲח

 :ּונָאעִמַי שיא תראו לילי םֶדָא לעפ יי
6+inv23-24 | 24 * [ 6 nonn MSS23 *1 ₪ 6 6 דיִניִו | * 16 6 1רָסּומ;  

 :DB; al minus bene TB || * ins Wo] | 25 “If WB | * | בושָי |
velינועכ  (c6?)רֵׂשֵביַו | 27 *1ר | ל 5  ve26 * 1 ₪ ּוהָאְרִיַו | * 1 רַּפַסיַו  

oeהָנׁש | 28 * | < א03 יִשְפַנ ₪ יִתָיַחְו;  postאוה  vel insיִל הָנׁש אל לא,  | 
 3. ==*pers | * 2Mss חלשב || 30 * 1 6 3 ביִשָה vel 'שמ | *-* prps ( | ריִאְ )=

esp aריִאָהְל רוא 13; 1 ₪ 6  'ב תֹואְרְל; ץראב קז רואב? | 3  
cf 12,11; ? trsp v3לָכא ל  Cp 34,v 1 dl? | 31 6 030 bלאכ vel34,16? |  

post 33,33 | 6° יִצֲחַמ ייֵלֲח rpsו בָָּכָא | ? ק | ro * 8% nonn vb exc ] 

dikaiov | Ir} 6 8ד6  rapdtaiל | 6 6 עשךמ || < 6 יִּבָשְלּ ו לגעמ | 6  
D235. 



 4 בויא 26—36,4

 ְָמִע תועד םיִמָּת .יֶלַמ רקשדאל םֶנָמָאי+
 עֶׁשְר הָיַחְואָל< :'בל כ ריִּכי סָאְמִייאָלְו ריִַּּכילָאָה

 יויְניִע קיִדצמ עֶרְגִײאְלז :ןּתְי םיִיִנִע טַּפְׁשִמּו
 הבנו חצָנָל םֶביִׁשיַו .אָפַּכל םיכָלְמ'תֶאְו

 :ינְע"יִלְבֲחְב ןּודְכָכִי .םיִקּּב םיִרּוסַא-םאי
 :ּורָבּגְתְי יִכ םֶהיֵעְׁשִפֹו םֶכַעּפ םֶהָל דגי

 :'םיִמיעְגַּ = :ןְָאמ ןּובּושו"יכ רָמאיו רָסּומל םֶנֲא לנוס
 םֶהיִנָשּו" = בּּטַּב םֶהיֵמְי ּלכְו  ודבעיו ּועְמְׁשִי-םָאיי

 :תַעָד יִלְבַּב ּוְְִיְו ּורָבֲעי 'חלָשְּב יּעָמְשְי אָלְדַאְוי
 :םֶרְסַא יִכ עושי אל ףָא ּומיׂשָי בֶלְיפְנַחְוי

 :"םיִשְַקִּב םֶתְיִחְו םָשְפַנ רַעְגַּב "תמי
 :םָנְִא ץחלב לָנְיַו .וְנָעְב יֵנָע ץלחו>

 רָציִּפְמ'ִָּתִיִסַה 'ףאְוי
 :ןָשָר אַלָמ ֶנָחְלַש תַחנְו יִהיִתְחַּת קצּומדאָל בחר
 :"ּוכְמְתְי טּפְׁשִמּו ייִד ָתאָלָמ עְׁשְר"יִדויז

 :ָךֶטִלַא רָפֹ"בְרְו 'קֶפָשְב ךְתיִסְיְַּפ יהָמֲחריִכייי
 ַחָכיֵצמַאמ לכו רַעְב אָל ְּךעּוָׁש ְּךָרעְיִה

 םָּתְחַּת םיִּמַע תֹוֲעַל הֶלְָלַה הָאְׁשִּת-לַא=ײ
 :יִנָעִמ ָתְרָחְּב הֶזדלע כ ןְוָאלָא ןפתדלא רֶמָׁשִה=י

 :'הָרֹומ ּוהָמְכ יִמ וָחכְּב יבינְשִי לַא"ןָה*:
 :הָלְוע תְלעפ רֿמָאריִמּו כר ויְלְע דָכָּפוִמי

 :םיִשְנַא ּוָרְרְש רֶׁשֲא ּולֲעַפ אָנְׂשַתיִּכ רכזי
 :קּוחָרַמ טיבי שונא וָבוזֲח םֶרָאלָּכי
 .?רקחדאלו ויָנְׁש רַּפְסִמ עָדַג אָלְו איש לאה

 5 ** dl (Var ad בל .. ריבכ) | ** 41 ַחפ ₪ 1 בל דַבָּכ et סמק 6 םאמי |
 71 וניד cf( 36,15%) + וָנֲעַמ קדצ | * 1 םִאְו | זז * ca 705 'בי | ל-ל 41
 ?mtr cs | r2° dl | ל cf 33,18 || 13 prps ומישי ; 1 8 || 14 * =18MSSK תּומְת|
 56 'קכ | 1516 צ ונ-- | 16 * ו ָּתַאְו | ל 1 ? ךָעיִפַה t etזsק גטס תַחֹנְו בַחַר
 /6 sticho sq | ° prps ףיִתחת גו ךִּתְמַה | :7 * 4 (Var( | ? 1 ְּךָכָמְת ₪

etlיכ  ₪ vel nbn; dlהָּמַחיָּכ  (? alהָמֲחְל,  (?) prpsמסג 1טֶּפָשִמְו || 18 *  

 NOD cave || * prps 2) pew; al ₪ ב || rg 1 fit ךעשי; (?al יש ₪ דל |
dittogr ?( | * 6 duvdorne (ND);ישי )ב  ftכז 1 הֶלְוע | 22 * 1  | crrpפס  ‘v 

1? 4 | + 26 dl (add). 
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 :'ודאְל רָטְס 'ּוקְזְי יםִיָמ"יַפְטִנ עֶרְני יב
 :יבָר םֶדֶאייְלָע ופעְרִי םיִקָחָׁש יּולּזורָשַאי*

 :וִתְּכְס 'תואְׁשְּת בַעְ"'ישְרֶפִמ ןיִבָידיםָא ףָאיפ
 :הָסַּכ 'םיה יִשרֶשְי "וךוא ויִלְע שרפה

 :ריִבְכַמְל לָכָאְַתְ םיִמַע ןִיָדָי םֶבדיַּכפי
 ;ָעיִַפַמְב יַהיִלֲע וצינ רֹוָא"הּקִּ םיפכ"לעי
 : 'הלועדלע יףא "הָּגְקִמ יער רילע דיי

 :ומּקמַמ רי כל רח יתאזליףאיי 7
 :אצְי ויפמ הָנֲהְו דלק ןנָרְּב עוָמְש ּוָעָמְשי

 :ץרֶאָה תופְנּכְילַע ורואְו ּוהָרְׁשִי םִיַמְׁשַה"לַּכ"תַחתנ

 וגואָג לוקְּב םַעְְי * ילוקדגַאָשְי ויָרְחַאי
 :ולוק עַמָשִידיִּכ "םבְקִעַי אָלְו

 :עָדַנ אָלְו תולדנ השע תֹואְלִפָ קב לא םעְרי'

 :והשעמ שנאה תעדל םוּתַחָ דאלי =

 ןְּׁשִת ָיִתְועְמְבּו  בֶרָאדומְב הָיַח אב
 :הָרְק 'םיִרְזְפַמּו הָפּוס אֹוֵבְּת ירָדְחַה"ןַמ

 :קָצּומְּב םימ בָחְרְו חַרָקַּתִו לא" תַמָשָּנַמי
 :ורוא נע ץיִפָי :בָע יַחיָרָטִי ייֵרְּב"ףַאיי

 'וָתלּובְחתְּב ָךִּפַהְתִמ ותוּבְסְמ אּוָהְויי
  et anteaזדאנל  pt. vel 1%. || > prps 'ND; alםִיָמ םיִּפָטְנ | ? קזקפ 1** 27

  | ? 4%םיקָז | 28°12 גל | ל =? םיביבר | 20 *<1 6 8 יִמו  cfוקזי
 א< won [pro Ae ([3הוש || 4ס *1 6 0 (מ  | > 16 (icérnra) formam aישלפמ

 ףַּכ"לע ופל | 31 Rr cibat || 32 ** prps D(ארטימ) ּודיִא | * ו םיִרָה יִשאְרְו 4
 והעלקיו רּואָה 61 15 25,29 |" 1 עֶּגִפמְב | 33 * = on: es, fit ומעַר ₪

tengpe:8 הלוע 8 לוע: 1 הלועְלע = =  | ratל 6 אָנְִמ, 1 ₪ אָרְק | < =  
fas eius (pr "הלוע bp) neohebr | Cp 37, r ** prps אלָה | * 3 בל 1 fr 

  | * 25ולוק  | 4%1c 255Kְךַּבִל | 1 6 0334 עַמש | 3 = לֶא
 | ּונָאְרְי א { 5 5% Var ad 4b; 1 ft bם | בקעי)  (cfויפמ  6] 6 | © prpsבָּכעי

6 * 1fr הַר | ** 1 רַמָמּו םֶשָג 6 4! תורטמ 'גו | < 1 וע ve ּועַּת; ג 
 ? | g* insםיִשָנַא  vel:גפרע | 7 *1 דֶעְּב | * ₪ 41 | < 1 6 8 שזנָא

  1זס 1 6 286 ןִּתָי | זז |  prps ?) Dreiרדח | ל  anteה  et dlןָמיִמ

ft 1 6 151155 06% ןָנָע > | ieatסr קָרָּכ; ג דָרָּב | ל 1 ₪ תרמי | 
12 * ins JQID\, al ins ּךְלַהְתִי ante vel post ךפהתמ | ל א ותל, ָס 

 ןיָתל--



 1106 בויא 38,10—37,13

 :*הָצְרֲא לֵבֲת יִנָּפִדלַע ו'םּוצְי רֶׁשֲא לַּכ יםָלעֶפְל
 :'ּהַאַצִמְ דָסַחְל"םִא ּוצְרַאל-טָא" טְבְׁשְלםָא

 :לֶא תואְלְּפִ \ןֶּּבְתַהְו דַמָע בוא תאְז הָניֶזַאהיי
 :ונָנְע רוא עיִפוהְו םהילע הלא -םיׂשְּב עַדָתַה 5

 :'םיִעָד םיִמָּת תואְלָּפַמ" בַעְדישְלָּפמ לע יִעַדֲתַה 5

 :םורְרִמ ץֶרֶא טָתְׁשַהְּב םיִמח ְּךרנְבירשַא ל
 :קָצּומ יִאְרּכ םיִקְוֲח םיִקָתְׁשִל ֹוּמֲע עיקְרִתי*
 :ָּךָשָחיִנּפִמ ךרענ אל ול רַמאָנ-הַמ ּונֲעידוֲה

 :עֶכְבְי יִּכ שיא רמָא-סַא "רבא כ וָל"ירַפְמְיַהי
 םיִקָחְׁשַּב אּוְה ריִהָּב רֹוא ּואָר אלו הָתַעְויי

 הָתֲאְי יבָהְז ןופְצמ= :סֶרַהְטְּתַו הָרָע חור
 ּוהָנאָצמאל יִדש  :דוְה 'אְרוָנ ּהולֶאלע

 :הָּנעֶי אָל הָקְדְצ"בְרְו טָּפְׁשִמּו חָכדאיִּנש
 פ ובְלייַמְכַחלְּכ הָאְרֹי-אְל .םיִשָנַא ּוהּוֲארְי ןָכְל

 :רַמאיַו 'הָרְעְּסַהונָמֹי בויִאדתֶא הָוהְיְ-ןעְיַנ יי 5

 :תעֶד"יִלְּב ןִלַמְב | הָצֲע ְּךיׁשְחמּוהָז יַמ
 :יַנעיִֹוהְויָָאְׁשֶאְו ּףיָָלֲח ירָבְגִכ אגרא

 :הָניִב תְעְדָיְַא דגה ץֶרָא"יִדְסְיְּב תיִוָה הָּפיִאי
 ו ָהיִלָע הַטְנִיִמ וא = עְָת יִּכ ָהיִּדִמְמ םָׂשִיִמ

 :הָתָנּפ ןֶבָא הָרייִמ וא ּועָּבְטַה ָהיִנְדִא הָמִלַע
 :םיִהְלָא יִנְּבלְּכ ּועירָינ רָקְב יִבְכוְּכ דחו -ןֶרְּבז

 :אָצְי םֶחְרַמ ֹוחיִגְּב םִי 'םִיִתְלְדַּב יִּדְסיַו
 :ותְלַתַ לפרעו ושב ןֵנְע יִמּושַבפ

 :םִיָתָלְדּו ַחיִרְּ םיִשֶאְ ייקח ויל ירֵבְׁשֲאו ו
r2 © 1b? et conig 6 רשאז לכִמ si | 41 והָוצ | < ] 6 $ הצְרַא prps 

 | והָציִרי | * קזקפ ּוהֲאצֹי  )dup(( et 1 4הָרֲאָמְלְו; 41 םָא  | 13 = prpsונצרְכ
 | הֶאְדְתַה קז עדתה  12 41; 9 aliter | 16 51 frtדמע |15 6 וילעפ לא, 1 14
bb prps 616 )6504016 06 :חד 00 חס מקוטע [ר 1555 5536)) םיער | תולפמ םֹואתּפ 

  lc ca 25MSS 8צ 21 || דפ  18 rsp frt anteםעְרַמ םּוהִּת ליפמ 02) | צ
Or* Jy— | 20 * prps *-ר[ | ל prps די' ₪ * | 21 = ,00scurus" a ל 
obscurare (sic etiam in lingua syr) || 22° | רֵהֹ | 5 1 ₪ הָארנ | 23 1 6 8 בר 

et trsp דצ 'רו' post חכ et conjg טפשמו < הנעי אל | 24 1 6 6 'אָרִי | Cp38, 

 | 'ַהְנִמ); 16 0 ןמ | 6 15868 רובגכ  sic 8 (4ז : 6-00 | ל
  * prpsתֶדְלַּב רֶכְס | זס  | °° 1 ftו | 8 * ¥ (ףש) ימ0ו)  dl 6 ca 604155 39ל

e0éunv 6 | * 68 pin; prps )?( pn.רּכָשֶאְו = רכסאו; 1 = רטשֶאְו, 6  
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 :ְיֵלַג ףןואָגְּב תיִשָי 'אָפּו ףיסת אָלְו *אּובָת הָפדרַע רַמִאָויי
 :ומְקְמ 'רחָש הָתְעָבִי" רֶקּב יִתָנִצ ךיִמְיְמהְי

 :הָּגמִמ םילָשְר ּורְְּגיו ץֶרָאְה תפְנֶכְּב זחַאְ יי
 :שּוָבָל מכ ּובְִיִתְיְו םֶתֹוח רָמָחּכ ָּךּפהְתֶתִיי

 פ  רָבָשִּת הָמְר עורו םֶרוא םילָשְרִמ עֶנמי5
 :ּתְכֶּלַהְתַה םּוּהְּת רֶקֲחְבּו םִידיִכְבִנ-דִע ְתאְבָהי

 :'הֶאְרִת תֶוָמְלַצ "ירעשו תומזירעש ךל רלגנה יז
 :'ּהָלָכ ָתְעַרְי-סַא דַּגַּה ץֶרָאיִבֲחַר-ידע תְגנְּבְתַהי

 :ומוקמ הֶז"יִא ךָשחו רוכש ךרדַה הָזֵאיפ
 :ותיִּב תֹוָביִתְנ 'ןיִבִת יכְו .יִלּובְגלֶא יּונָחְקִת יִכ
 :םיִגַר ְךיַמָי רּפְסִמּו דָקְּנִת זָאיִּכ תְעְדָיי

 :הָאְרּת דָרֶּב תֹורְּצואְו נֶלָׁש תֹורְצֲא-לֶא ָתאָבֲה ==
 :הָמְחְלַמּו בָרָק םְֹל רַצזתָעְל יִּתְכַשְח רֶׁשֲא*

 :ץרַארלע 'םיִרפ פו .'רוא קחי ירה התא
 :תולק זיזחל ְּךְרֶדְו הָלְעְּת ףטשל ֵלִפ-יִמ5

 :וָּב םָדֶאדאְל רָּבְדִמ שיָאאל ץראדלע ריִטְמַהל 5
 :אַשַד אָצַמ חימְצַהל הָאשִמּו הֶאש ַעיִּבָשַהל =
 :לָטיִלנֶ דילוהדימ וא בָא רַטֶמְלְשיַהי*

 :ודלְי יִמ םִיִמָש רפְכּו חרקה אָצַי יִמ ןָטָּבְמ
 :ּודָכְלַתְי םוהַת יִנָפּו ּואָּבַחְתִי םִיַמ ןָבָאָּבִ

 :ַחּתַפִּת ליִסּ 'תוְכָשְמרוא הָמיִּכ "תונדעמ רֶׁשְקְתַה

 :יםֲחְנַת ָהינְּבילע ישיעו תב תחְַמ איָצתַה
 ץֶרָאָב ּוָרָמְׁשִמ םיִשָּתִדִא םִיָמְש תקָח ָתְעַדיה =

 ְךָּסֹכּת םִיַמ"תעֶפְׁשְו לוק בַעָל םיִרְתַה
 :ּונָּגַה ל ּורמאִיְו ּוכְליְו םיקְרְּב חלׁשְתְה

ur * dl (m cs), al dl Dn אלו jl הלב (cf 6 ל 06000%( | 
 : 1 'אָּג תבָשי vel תיִבְשי (אג cf 6) | 12 <> 6 יתיִוצ ד ְּךִמִמַה | ** 0 'שַה תַעַּרי;
 | 6ַ יש [ה] ןתַעּדְיו | 13 sic 48 (ע suspens); prps םיִפָשְר 2( | 14 1 fit עַבָּצִתְו

 vel עָּבַמְצְתְו; al 1 . 0 postea Wi ומכ | 15 61 23 | דד *1 + 6 6 ירעשו |
rsp 16--18 ante 21 |6 ארי | 18 *1? לע = לֶא | * 1 6 6 (ח60מ) הָמַכ;  * 

 19 41 ? ה | 20 * / 'חנת | סה :ןָיְבְת = ּונָאיִבְת | 22 קזקפ יֵרְצוֲאְו | 24 * 1 6

jva8d?רוטיק | = 63 ץֶפַי | 4 קז5 םירק | 7 | הּיַצִמ  sn | * 16 6 (rdw 
prpsהֶאְמָח) | בז *  (cfּואָמַחְתִי  alואבחתי  (Var?) | 30 * invers ?; pr 

 תודנעמ | * 6ח. +קaש.; | תֹורְסֹמ? | 32 * 6.999 | "ו? םֶחַנִת | 33 1 'דיָה |
c 6 (Uraxovcerai cov) TJD.34 {  



 1108 בויא 39,18—38,36

 :הָניִב יְכָׂשִל ןֵתָניִמ וא .הָמָכָח יתּוחָפַּב תָׁשִיִמ5
 :ביִּכְׁשִי יִמ םִיַמָׁש לְּבַנְו הָמְכְחְּב םיִקָתַׁש רֶפְסִידיִמ

 :קָּבְדִי םיִבָנְרּו קַצּומל רֶפָע תֶקַצְּב*
 :אָּלַמְּת םיִריִפּכ תִיַחְו ףֶרט איִבְלְל דּוצַתַהיי
 :בֶרָאדומְל * הָּכְּסב ּובְׁשָי יתֹונֹועַמב וחש

 :לָכָאיִלְבִל ּועְתְי .ּועּושי לאלא ודלייְּכ וךיצ ברעל ןיִכָי ימי
 רֹמְׁשִּת תוָליַא ללח עלָיילֲ תדָל 'תע יִּתְעַדיִהי 9
 :הָנתְדל תע ּתֹעריְ הָנאַלַמְּ םיִחְרִי רֹופְסִת

 :הָנחַלַשְת םהיִלְבַח הָנְחַלַפ ןהידלו הָנָערֶכּתּ

 ומ ובָשאלְו וא" רכב ברי םֶהיִגְב מלחי
 :חָּתִפ יִמ דורָע תֹוִרְסְמּו יִשְפָח אָרֶּפ חֶלָשיִמי

 :הָחָלְמ ויִתונְּכְשִמּו ותיִב הָבְרִע יִּתְמְׂשירׁשַא*
 :עָמְשְי אָל שָגּונ תוָאְשְּת /הָיְרְק ןֹומֲהְל קחָשְוְ

 :שורדי קּרְוילְּכ רָחַאְו ּוהֲעְרִמ םיָרָה רּוָתְי
 :ךְסּובאדלע ןילויסא | דְבָע םיִר הָבאָיֲהי

 :ףיִרְחֶא 'םיִקְמע דָּבַשְיְִא יותְבִע סֶלְתְּב םיִרָירֶשְקתַה יי
 :ּעיְִי וָלֲא בֹועֵתְו .וחּפ בֶריִּכ וָּבדחַטְבַתַהִיי

 :ףֹסָאָיךְנְָנְו 'ךערז  יבושודיכ וב ןיִמאְתַה יי
 :הָצְֹו 'הָדיִסֲח הָרְבָאדִא "הָסֶלָעְב יםנְנְר"ףנּכ

 :םמַחְּת רפָעלַעְו ְהיִצַּב ץֶרָאָל בֶזעְתדיִּכ
 :ָהָשּודְת הֶרָשַה תִיַחְו ָהרּוזְּת לְֶרייב חֵּכְׁשִּתַוי5

 רַחַפיִלְב הָעיִנִי קיל הל"יאלל ָהיִנְּב "חישקה

 הניב הָל קלֲחיאֹלְו הָמְָח הֹולֲא הָׁשהיכיז
 :ָֹבָכְְלּו סופל קחְשְּת יאיִרְמִּת 'םוָרָמּב 'תעְּכ 5

36° inc | * inc; prps ?כ 2) | 37 prps Wרפי? ;(ר | 38 1? formam a 
 ועפי | ספ 3 י  | 1 frtקצב | 16 6 םֶתּונועַמְב | ל 18+ ּךְבסַב

frt דיה' |  ? dl (dittogr), nisi praefers תַנֵאַּת קז תדל תע | 21? תדעו | 

3 41? )g(; 1 ןהידלי ₪: םהילבח ners; 111155%% ִןה- | 7 לֲמְג cf 
Jes 18,5 | ל-ל <5%(3 | 8 1c 080 רותי | גס = 1 תבע ּוקְנֲעְּב cf 68; קנע = 
collum cf aram NpJY || ל 1 6 6 (gov adAarag) םיִמְלְּת (ףימלתו cf 6 8 

  et postea JQ (acc loci) velבוש 0 ביִשָי | * 1 ךַעְרוְו  LE etכ | דג

 | הָסֶלְקְנ | < 1 + הָדְלַסֲח  cf Thr 43 || 1הָנְרֹנ עשו רגל | 13 *1 םיִנעי
 14 | םֶחָּנִמ | 16 * 1 6 23155* קת | * 1 אלכ |81 תעכ | * 1 םירמ אב ג

 ץורמב | < ;dr. rpag.; 1 fit NOR צ 18—13 >08(6%);, 1.
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 :הָמַעַר ֹוראְוצ ׁשיִּבְלַתַה הָרּובְּג סּוסל ןּתִתֲהיפ
 :יהָמיִא ּורְחַנֹי דה הָּבְרַאַּכ ונָשיִעְרַתַה 9

 :קָשְדתארקל אי 'ֵחְכְּב שיִשָיְו קמָעָב וָרְפְחי
 :בֶרָחיִנָּפִמ בּושָיאלְו תָחָי אָלְו דִחַפְל קֶחָשָיְיי

 :ןיִדיִכְו תיִנֲח בהל 'הָּפָשִא הָנְרִת רש
 :רפוש ילוקיִּכ' ןיִמָאְי אלו ץֶרָא-אַמנְי זְגרְו שַעְרְּב

 םיִרָש םער הַמָחְלמ םיִרי קּוחְרְמּו חֶאָה רמאלורֶפש יד
 :הָעּורְתּו| | ץֶמיִתְל ופְנְּכ שֶרֶפִי ץֵגירְבֲאְי ךְתְניִּמַה

 :רנְק םיִרָי 'יִכְו ירֵׁשָנ ּהיִּבְגַי ףיּפ"לַע-םָאז
 :הָדּוצְמּו עלָסןשלע ןנלְתִיְו ךכָשו עליי

 :ּוטיִּבִי ויגיע קזחרמְל לֶכָא-רַפָח םָׁשֲמ
 ם  אּוָה םָש םיִלָלֲח רשאבּו םֶדיועְלעֶי ןָחרֶפֲאְו
 :רַמאַו בויִאדתֶא הָוהְי ןעַײויי 0

 ס  :הָּנִנִעִי ַהֹולֲא חיִכומ רוסי יִּדשדםַע ברה
 :רָמאיו הָוהְיתֶא בוא ןַעיַ

 :יפ-ומְל יּתְמַש ידי  ָךֶבישא הָמ ית הי
 סם :ףיָסּוא אָלְו םיִּתְשּו הָנֲעֲא אָלְו יִּתְרִַּּב תחי

 :רָמאּיַו הָרָעְס נְמ בויא- תֶא הָוהְיְִעְיו<
 :ינעידוהְו ְּלֶאשִא  ךיִצָלִח ירָבְגְכ אָנירָָאזי
 :קָּדצִּת ןעֶמְל יֵנַעיִׁשְרַּת יִטְּפְׁשִמ רַפְּת ףאה*

 :םַעְרַת ּוהָמָּכ ליקְבּו ְּךֶלולֵאַּכ עורְז-םָאְנ
 :שָּבְלִּת רֶדָהְו דֹוהְו ּהַבְנְנ ןואְג אנ-הַרעיפ

 :'ּגהְליִּפָשַהְו הֶאָּגְד לכ ל הֶאְרּו ְּךַּפַא יתֹוָרְבַע ץֶפֶהְיי

 :ֶּתְחַת םיִעָשְר רה והָעיִנְכַה 'הָאגלָכ יהָאְרי
 :ןומָטּב ׁשֹובֲח םֶהיֵנֿפ רַחָי רפְעְב םנְמָטי

sed 1 prb 41|היא הָרָחִנ  prpsהמ{ | 20 **  drat tpapéuevov; 1 frt19  

(cf 6 Baolei8 תַחַפְל  conjg 6 66 NY: | 22 16 3MSS630 רּופחי || *  “lc21  
 [תחפ ג הָחַפָ | 23 = 1? 'שאה ןרִּת | 24 * קrקs ןיִמיי et is( ליִאְמְׂשִי אלו, 1

al (dittogr) | 665 conjg49,16( | ל  )gloss ex Jerלוקַּב | 27 = ₪1  [ b-bעי |  
 | 28 ** dl (Var ad עלס-ןש) et conig ןנלתיו 6 עלפןש-לע | 3010

cig 40,2--5 651 הָנָשֶא;;  | vr <(15% 43x 6*08( frt dlרעל | סק 40,  AES 
trsp post6 = 381 6 61 | צ ל = 383 6 41 | “1°32 | 8--14  |v42,250  

 40,2 | זז * 8 'ע | * >5 ₪ 41 66 12) || * 61 6 %5*8/155 6 |12 °<6 6 61? |
 * | ָּהְבָּב vel דז 616 || * 150155*% Y@ 'כהְו | 11 ₪ ְךֵדָהְו (ג ךכד), קזק ףדַהו |

 * 6 rapaxpiiua = 4 ? vel = םאתפ ?, prps םֶּתְחַּתִמ vel ָךיֶּתְחִת



 1110 בויא 41,3—40,14

 :ךניִמְי ךְל עָשותהיכ דוא יָנֲאםַנְויּ
 :לָכאי רֶקְבּכ ריִצֲח ְּךּמִע ייִתיִשָעְִרָשַא תומהְב אָנהַּגַהי

 :וְבֶטְב יִריִרָשּב ונואְו ויָנְתָמְב וחכ אָנהָּנַהי
 :נָרשי ודחפ" יֵדיִג .זֶרָאדמְכ וָבָנְז ץּפְחַייק

 :לזְּב ליִטְּכ ויִמְרָנ הָשְחְנ יֵקיְפַא וימְצֲע יי
 :ּבְרַח 'שָּגי "שעה  לֶאדיִכְרִּ תישאר אָּוה יפ

 :יםשה'וקחשי הָדָשַה תָיַח"לָכְו יול"ואְׂשִי םיָרָה לובי
 :הֶצְבּו הנק רָתַסְּב בֵּכְׁשִי םיִלֵאֵצ"תַחַּת*י

 :לֲחנ"יבְרע ּוהָּבְסִי .וללצ :םילָאצ ּוהָּבְסִי =
 :ּוהיִפ לֵאיןּדרַחיִנְיּכו חב זוּפֲחַי אָלרָהְנ יקשעיןה

 :ִָא"'בָקְנְי ישב ּונֲחְקִ יניב
 :'ּוְנשֶל |. לָבָחְב הָבִחְּב ותל ה

 :תֹוְַר דלא רויס ינוח דלא הָיָה
 :םָכוע רֶבֲעְל ונָחְקִּת ּךָּמע תיָרְּב תֶרְכיַה

 ירק 4 רָּפַּכ =

 :ושאר יםיג בב ורוע יתוָּבָשְב עלתה

 :ףסות"לא הָמְחְלַמ רכז ְךפכ יל
 :ילָטְו "ויִאְרַמִדילֶא 'םַגַה .הָבָוְכִנ "תְלַחְּתִהי 1

 :בָצְיַתִ ּינָּפְל אוה יַמּו 'ּונָריִעַי יִּכ "רֶזְכַא- אָלי

 & ,alae) “spe :'אּוָהְיִל םיִמָשַהד לב תַחַּת 'םֶלָשַאְו יִנמיִּדקַה יִמּי

15 *°>6 etdl | 17 "1 --רש ויד' | 1g *1 6 6 reroimuévov (י)ושעה | ל | שני 

vel] || > וָרָבַח | 20 *= crrp || ל prps )?( ילובי || > prps 6( WW. || ° prps )( 

pnw) | * cig frtc v 21 | 22 = prps ?) םיִצּוצָעְב ךסו | 23 * prps PW, a1 2( ;עק 
lc pew: || ל ןראי || >> trsp ante 24 et ins postea יִמ | 24 * (prps (יִּנָשְּב dl | 
 |  (sic 18% 57)'תֶה  || 25 * ins ₪ AN (cf24 AN), vel 1"בקני | < 1 ופא ₪ 1 5
 |  | 26 * 0 kpixovקזןפ וָּנַשְל < ||  == wincire (cf linguam samarit), prps )?( WDDל

  cfםיִנָעַיַּב =  orpouSiovויִפְּב | < 801555 חָחְבּו | 29 6+ שטח6ק  3 Hierל

Thr 4,3; 3 ;יִמיִל ins ₪ הָנֹויַּכ | 30 *1 + םירחְס cf Jes 238 | " 6 יִנָּב | בז *6 
 ל ףךת--;  || 5 0 D1 | Cp 41, 1° (fit) MSKen 30 3חגסו || > 6 év 06חגועד6צ

  CFלט  | 5 prps IND | > 5לא  (dittogr) | © 8יִת-- | ל 41 ה 455%

2 *= dub; ווּנְרְרועי;ס ונרועיeקזקצ רפזי אל, גו ?) ךֶזְךֶאָלַמ | * 16 א ונְריעי ץ 
  peelוינ-- | 3 * 1 1מ-- | *6 םלׁשיו  | 1 frt 6 27MSS EMSSינריעי 6155

 דָחֶא אל. ! veאּוה אל



  Irןפפע 25—41,4

 :וּכָרע יִחְו יתורובגה'רבדו וב 'ׁשיָרֲחָאדיאל
 :אוָבְי יִמ ונֶסִר לָפְכְּב ֶשּובל יֵנְפ הָלְגְדיִמ

 :הָמיִא ויגש תוביִבְס /חֶתְפ יִמ ויִנּפ יֵתְלּד"
 :'ִרָצ םֶתּוח רּוגְס" םיִנְגָמ יקיפא *הֶואְג

 :םֶהיִניִב אָבְיְדאָל ַחּורְו ּושגִי דָחֶאְּב דָחֶא
 :ּודָרָּפְתִי אָלְ דלי וקָּבְִ היִחֲאְּב-ׁשיָאפ

 :רַחָשיִּפַעְפַעְּכ ויָנֹיִעְו רוָא לָהָּת ויָתְׂשיִטֲע
 :ּוטְלַמְתַ שָא יִדְוְדיִּכ ּוכְלַהְי םיריפל ויָּפְמ יי

 :ןֹמְנַאְו חּופְנ ּודְּכ ןֵׁשְע אָצָי ויְריֵחְּנִמַי
 :אָצְי ויִּפָמ בהלו טה םיִלְח ושָפָב

 :"הָבָאְד 'ָץּוְת ויפו זע ןיִלְי וראּוצְּב*
 :"טֹומלַ ויֶלֲע קוצי וקבר ורׂשב למ
 :תיִּתְחִּת חַלְפְכ *כּוציְו ףןְבָאהֹומְּכי קוצי בלופ

 :יּואטַחתִ :םירבשמ םיִלָא ּורּוְָי "ותָשָמל
 :'היִרשְו 'עָסַמ תיִנֲח םּוקָת יִלְּב בֶרֶח 'ּוהְגיִשמיל

 :הָשּוְנ ןּובקִר ץעל לרב ןְבָתל בׁשֲחיי
 :עַלקהיִגְבַא וְלוכְּפָהְנ שקל תָשְקְָב ּונֲתיִרְב-אְל=י

 :ןְדיִּכ שעְרְל קַחָשיְו חֶתֹות יּוָכְׁשְחָנ ישי
 :טימיילע ץורח דּפְרַי שֶרַח ידו ריִתְחַת

 :הָחְקְרמַּכ םיִשָי םי הָלּוצְמ ריִסַּכ תיִּתְרי
 :יהָביִׂשָל םֹוהְּת 'בָשָחְנ יביִתָנ ריי וירֲחאי

 :יתָח"יִלְבְל ּושַעָה יולְׁשִמ רפָעדלַעדןיא5

prps ITY | % prps1 ₪ שּדַחְי || ©  Siv4 cum 41,1—3 conjg,4 509% 1ל | *  
 רָּבַדֲאְו 564 61 שירחא || < קזקפ ֹותָרּובּג | 72: pזק ליֵחְו; גו ןוה, דוה | 516 |

 6 (8ipaxos) ונירס || 6 3 ויפ | 7 * 1c 64 הֹוג | *ל 1 6 6 רצ םַתֹוח ֹורנְס | 81

 תַוָרֹו | + > JMSKen 34 6% (x), dl(Var) | זס 11תַש - | rx 9 וטהלי | 12 1 6 3% םֶגאְו
 ן 13 1 6 6 MSS | (dittogr 39 | 14 * 1 6 11155 64 ץּורָּת | ל 16 6 (אחש)600)

dl (Var)ל  || dl || 16 == dl (gl)6 וקַּבִד | = >6%8)  cןּּדַבֲַא | 15 * טל | * 1  
 17 ==11MSSK* ותאשמ | InN vel) ותַאׂשִמ) || * קזקפ 6) םיִלָב 6 <; 1 םיִלָא ל
 vel םיִליִא duces || © prps םי ירְּבְשִמ vel םיִרָּבַשָמ; 1 ₪ םיִרבְנ ויָּשִמ | %1 6 8

fr3 אשי | < הָידְשְו | 1  ‘WR | * dub;יל 689  Rn: | 18 * 1 > MsKen 
 בקר (ן (dittogr | 2ז *1 6 6 הָנְקכ | *1 ול בֵׁשְחָנ | 22 * קזקפ תַחַה et קס שָרָח

 cf 6OZ || bb incert; frt crrp | 23 1 fit םישי | 24 3 6 תיר- | ל קזשפ (?)

 רואי | < קזק5 ובית | 4 1 46 3 בֵׁשָחַי | * 6 הָיְבְשְל, 0 4 הָליִבְׁשְל , 3 הָׁשְּבִל;
 קזק (?) 1תְבָשְל | 25 * 1 < 6 ולׁשִמ || ל 1 תיַח לעַבְל.



 1112 בויא 42,17—41,26

 פ  :'ץֶחָשדינּבדלְכְילע ְּךֶלמ אוה | 'הָאְְו הָבָנ"לְּכייתָא*5
 :רמאיו הֶוהְידתֶא בויִא ןעיַויי 2

 :'הָמזַמ ממ רַצְבואָלְו לָבּות לָכדיּכ יִּתְעַדי
 יִנָמַמ תוואְלְפַנ ןיִבֲא אֵל יִתְדּגה ןְכָל 'תַעָד"יל ," הֲֹּע םיִלָעַמו הז ימי

 :עֶרֲא אָלְו :יַנֲעיוָהְְךלָאְׁשִא רבדֲא יִכְנָאְו אָנ-עַמְׁשי
 ְְתאָר יגיע הָּתַעְו ְּךיִתְעַמׁש ןְזָאעַמׁשל
 ס  :רָּפֲאָו רֶפָעדלַע ייִּתְמָחְנְו סָאְמַאי ןַּכ"לַע
 הוהְי רַמאיַו בויָאדלֶא הָלֶאָה םיִרָבְּדַהתֶא הָוהְי רֵּבַּד רַחַא ייד
 לא םָּתְרַּבִד אָל כ ךיִעַר יִנָשְבּ ְךְב יִּפַא הָרָח יִנָמיִּתה זפיִלֲא-לֶא
 םיִליא הָעְבְשְו םיִרָפדהַעְבַש םֶכְלּוחְק הָתַעְוי :בויא יְִּבַעָּכ הָנֹוכְנ
 לָלַפִתִי יִּדַבַע בויאו םֶכְדַעַּב הלוע םתילעהְו בויִא יִּדְבע- לא וכל
 םָּתְרַּבְד אָל יֿכ הָלְבִנ ג םֶכָמַע תשע יתְלב אָשֶא ויִנָפםִא ייִּ םכילע
 רַפצ יִחּושה רָב יִנָמיִּתַה זַפיִלַא וכלי :בּויא יִּדְבַעַּכ הָנּוכְ "ולא
 :בפֲא ינּפתֶא הָוהְו אָשיַו הָוהְ םֶהיֵלֲא רד רשאּכ ושעיו יִתְמַעגַה

 "לכ וייחא-לכו ארל ויל אבו הנשל באל ראלב
 לע ותא ּומְחַנְיַו ול ּודָניו ותיִבְּב חל ומַעיּולָכאיִ םיִנָפל ויָעְדְי
 ׁשיִאְו תַחַא הָטישק שיא לונְּתַו ויָלֲ הָוהְי איֵבֲה-רַׁשֲא הָעְרֶהְד לכ
 ול-יִהְיַו ּותְׁשאַרַמ בויִא תיִרֲחֲאדתֶא ךַרַּב הוה :דַחֶא בָהָז וג
 ףֵֶאְ רֶקְּב מצאו םיִלַמְג םיִפְלא תַששְו ןאצ ףַלֶא רֶׁשְ הָעְּבְרא

 תַחֲאָה"םׁש ארק :תֹונְּ שלש םיִנָב הָנֲעְבְׁש לה ; :תוְנותא
 יאַצְמַנ אלן 5 :ךּופה ןְרָק תישילשה םֵׁשְו הַעיִצְק תיִנָשה םשו הָמיִמי
 ךּותְּב הלֲחנ 'םֶהיִבַא 'םֵהְל תי ץֶראָהד לַָּב בּויִא תֹונְבּכ תופי םישְנ
 -תֶא ארלו הָנָש יםיִעְּבְרַאְו הֶאַמ תאז-יִרְחֶא בויא יחי :'םַהיִחַא
 :'םיִמָי עבׂשו ןָקְז בויִא תַמָיַויז :תֹורּד הָעְּבִַא 'ריִנָב ינּבתֶאְו ויְנְּב

 ותא | "1 אְריַי | <%6 636? ץרש || 0כ 42 + ז 41 | 2516 0 \ 5 יִּתְקַדָי 1" 26

 | | םיִלָמַּב  GSו  | 3 5-* add ex 38,2 || " ins 6 15999א ָתעדי | ל 16 6 הָמּואָמ
v4 add || 6 ** conjg 6 רפע7 לע 6 1 6 6 (erdknv) Dn )5 s:/eéo) et ins antea, 

m cs, Dהַמ || 7 1 יִלָע | 841 םא )mו: MSS | יכ) | ל iby | g 1c mlt MSS 630 
 םחל  et 41 c 6ותשי)  in 6 MSKe=76 6ז | zא nיִבָׁש, 0 תּו-- || "1 ויִעַר *  | ro'צו

 הָעְבש 2<>7( et =( ןָעְבִש I3 frt forma mixta ex | ) <21185%9ותיבב (בב

(sic 11MSS)|| 14 1 ₪ nplib. | 15 * 1 6 2\155**" 68 INY— | " 5 ןהל 

5MSS ןהיבא, 5 ןהיחא | 16° 6 קס et postea td dé 6ח6צד Er 60ףס6צ 
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its ren elasב  
CANTICUM CANTICORUM. 

 :הָמלָשָל רֶׁשֲא םיִריִׁשַה ריש י

 :ןנמ ְךיָרּד םיבוטדיכ 'ּוהיפ תֹוָקיִׁשְנִמ "יִנְקֶשְיי
 :ּובַהַא תּומְלַ "לע ףִמְש 'קרות ןְמַׁש יםיבֹוט ְּךָנָמְׁש ירי
 'רירְדח למה יֵנֲיִבֲה | הָצורנ יִּדֵרֲחַא יֵנָכְׁשִמ

 :*ךובהא םיִרְׁשיִמי  ןיימ ףילד 'הֶריְֵזנ ב הָחְמְׂשַנְו הָליִנְ
 םַלָשּורְי תֹוָנְּב .הָואָנְו יִנֲא הָרֹותְׁש

 :הָמלָש תֹועיִיְּכ רֶדְק ילָהֶאּ
 שמשה יִנְתַפְזָשַש  תֶרִחְרַמש יִנאָש יֵנֲאְרְּת"לַא*

 יִלָש יָמְר םיִמְְּכַהתֶא הָרְטְנ יְִמָש יֿבורֲחנ יִמֲא ינְב
 :יִּתְרָמָנ אל

 םִָרָהצִּב ץיִּבְרִת הָביִא יהַעְרְת הָכיִא יִׁשְפַנ הָבֲהֲאְׁש יל הָדיְּגַהְז
 ס ירח יֵרְרָע לַע 'הָיְסְָּכ הָיָהֶא הָמְלש
 םיִשָּנַּב הָפְיַה ָּךֶל יעדְת אָליסֲא
 ס :"םיִערֶה תֹונְּכׁשִמ לע ךותיִדּנתֶ יִעְרּו ןאצה יְִקְַּב לי

 :יִתְיעְר ְךיִתיִמד הער יִבְכְרֶּב יִּתְסְמְל
 :םיִזּרֲחַּב ךֶראָּוצ .םיִרותב ְךֵיְחְל ואני
 :ףסָּכַה תג םָע ְָלהָשַעְנ בֶהָז יָרותיי

 :ּויִר ןֵתְנ יִדרג .וּבְסְמַּב ָלָמַהׁש-רעיי
 :ןיִלְו יש ןיּב יל ידודורָמַה רו

 Cp 1,156 a | 2 *1 ינקשנ | * 1 ףיפ | 3 = ₪ 6 41, 60 דלָּכַמ ְךיָנָמָׁש ירו
pin | 4 * 69+קְרּומ, 6 66%עש6ש 9 0/5 ; ט611  | ft4,זס | ל  cfםיִמָשְּב  

 יִנָמָש חיִרָל | *1 6 5 יִנָאיִבַה || < 16 3 ףְרְדִמ, siתg 60 6 | 4 קזקצ הָרְּכָשַנ |
add, cf mtr || 7**m 65 61 |6[ זוז | 1 םלש (םֶלָש | 6 =  add; >> 

 b [ rj vel c SEY yp | 8 =~ add, cfmtr | g sic Occ, Or יתסופל:
 prps יתסּוסל || 12 1 ₪ ודרנ.
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 14 םירישה ריש 1 ,3

 ס  יִדָג ןיע יַמְרכְּב יל יִדורפָּבַה לכָשֶאיי
 םינוי יגיע .יהָפַי ךּגהְ" יִתְיעְר הָפָי נה

 גער ונשרע"ףא יםיִעְנ ףָא' ידוד הפי ףּנַה
 :םיִתּורְב יּונֲמיִחָר םיֹוְרא 'ּוניִתָּב תורקיל

 :םיִקְמַעֶה תַנָשוש ןורָשה תֶלָצַבַח יִנֲאָי 2
 :תֹונְּבַה ןיַּב יִתָיְעַר ןַּכ םיִחֹוחַה ןיּב הָנָשושְכְי

 םיִנָּבַה ןיּב יָדּוד ןּב רעיַה יַצֲעַּב ַתּוּפַתַכג

 יכל קותמ ֹויְרְפּו יִּתְבִׁשְו יִּתְרָמַח ֹולְצְב
 :הָבֲהֲא יִלָע ּלְְְו ןייה תיֵּב"לֲא יִנָאיִבָה
 יםיִחּּפַּתַּב "יִנּודְּפִר תושיִשַאּב ייָנּוכְמס5

 :ינָא הָבָהַא תלותיכי
 :יִנְקְּבַחִּת ֹוניִמיִו ישארל תַחְּת ֹולאֹמְש5

 הֶדְשַה תֹוָלְאְּב וא תֹואָבְצִּב םלָשּורְו תֹונְּב םֶכְתֶא יִּתְעַבְׁשִהְזי
 ס יקֶפְחְּתַש דע יהָבֲהַאָה-תֶא ָרְרועְּת"םָאְוּוריִעָתםָא

 אָּב הֶזהַּנַה ידה לוקי
 :תֹועְבְגַה-לַע ץֶפְקְמ | םיִרָהָה"לַע לד
 יםיִלָיאָה רֶפָעְל וא יֵּבְנִל ידוד המוד

 ּונְלְתְכ רֶחַא 'דַמּוע הזהּנַה
 :םיכְרָחַהְִמ 'ץיִצַמ תונלחַהִמ יַחיִּגָשִמ
 ְָכייֵבְלּו ייִתְפְי ."יתיעְ ל ימּוק יל רַמָאְו יָדוד הנע
 :ּונָצְרְַּב :ול 'ךלָה ףלֶח םֶשּגַה רבע וָתָּסַה הָגַהיֶכיי
 .עַמֶשַנ רוָּתַה לוקְו ענה ריִמְנַה תע" ץֶרָפְב ּואְרִנ םיִנָצִנַהי
 חי ּונְתָנ ירֶדְמְסייִָפגַהְו ָהיֶנפ הָמְנֲח הָנֲאְתַהי

 ס | ָּליִכְּו יִתָפָי .יִתְיְעַר 'יִכָל יִמּוק
 15 75 ?cs dl? | 16m cs dl | ל 6 000906 9 foridus 8 אפיצר ||
 זז :1 6 8 ונתיִּב | * 8 6 nonn MSS ונטיחר, 1 6 0 ּוניִטיִהְר | 6ק 2,

 3 ?Ms יתדמח | 41 ויִלַע | 5 * ו יִנָכְמִס | ל 56 1, 8 תושישאָּב || < ו יִנֵרְּפְר |
add, cf mtr et 5,8 |v 7 m 05 11 םיחופתְּב || <<<  % 

 הדשה תוליאב תונָּב םכתא יתעבשה
 ץפחתש דע הבהאה תא וריעת םא

sic Occ, Or THY, >6” | © prpsהָבְהַא | ָף = 8, 6[ צ 17 | °  prpsct7 *  

 חינשַא || * pps ץיצֶא | זס ** extra mtr (vel dl?) || ל ע + יִתָנוי | * 6+
mcs dl|5 ךלהו | 2  mi:( ותשה) | ל pro0 ויִתסַה  * zrתג |  

nm.ל זח 65 1 | 13 * חם 65 41? | *16 0 ךל | 6+  



2,14—3,10 CANTICUM CANTICORUM 15 

 הֶגְרְדְמה רֶתְסְּב עלָּסַה יוְנחְּב יִתְנְי+
 ףלוק"תא ייִנָעיִמָשַה  ךיאְרַמ-תֶא יִניִאְרַה
 פ :הָנאָנ 'ִךיִאְרַמּו בֶרָע ךלוק"יכ

 מס ונימְרְכּו םיֶמְר יח
 :םיִּנָשושְּב העֹרָה ול יִנֲאַו יִל ידו
 םיִלְלִצַ יסנְו םוַה ַחּופיַש דעיל

 ובצל ירוד להמר סי
acריִתאָצְמ אלְ]  ס  יֹרָתַב יִרָה"לֲע םיִלּואָה רֶפְעל וא 44 : 

 ויִּתְׁשִקִּי יִשְפַנ הָבֲהֲאַׁש תֶא יִּתְשְקְּב תֹוליָלַּב יִבֵּכְׁשִמ-לַעי 3
 תֹובחְרבּו םיקְושַּב ריֵעְב הָבֹבּוסָאַו אנ הָמּוקֲא*

 :ויִתאַצְמ אלו ויִתְשְקְּב יִשְפַנ הָבַהֶּאְש תֶא הֶשֶקַבא
 :םֶתיִאְר יִשְפִנ הָבֲהָאְׁש תֶא ריִעְּב םיִבָבָּפַה םיִרָמָשַה יָנּואַצְמּ
 יִשְפַ הָבַהֶאש תא יִתאָצְּמִׁש רע םֶּהָמ יִּתְרְבָעָש טַעְמַּב+

 ּונָפְרַא אָלְו ויִּתְזִחַא
 :ייִתְרֹוה רֶדֲח-לֲאְו מא תב" לֶא ויתאיבהש-רע'
 הֶרָשַה תוליאּב וא תואָבְצְּב םַלָשּוְרַי תוָנָּב םֶכְתֶא יִּתְעַּבִׁשַה

 ב :ץֶּפְְתְש רע הָבֲהָאָה-תֶא ּוְרְרוָעְּתםֶאְו ּוריִעְּתִםִא
 ןָשָע 'תורָמיִתְּכ רבְדִמַהְְוִמ הָלֹע "תאז ימי

 :לכור תֶקְבַא לָּכִמ הנובל רמ תֶרָטְקִמ
 :לֵאָרְׂשִי יִרבְּגִמ ּהָל ביִבָס םיִרּבִּ םישש :המלשלש \ ּותָטִמ הָּגַהְיז
 הָמָחְלַמ יִדָּמְלמ  בֶרֶח יִזְחִא םֶלָּב

 ס :תוליִלַּב דַחַּפִמ וכָר-לֲע י וברח ׁשיִא
 :ןונְבְלַה יצעמ | הֹמלׁש ּךֵלֶמַה ול הֶׂשֲ ןויְרְפַאפ

 בֶהָז ֹוָתְדיִפָר ףֶסְכ הָשָע ֹויָדּומֲעוס
 :יםָכׁשּוְרְי תֹונְבִמי יהָּבַהַא ףֵּצְר וכות ןַמָנְרא ֹובְּכְרָמי

 14 * pl MSS יִניֲעיֵמְׁשַה, Var® etiam יֵנֲעְמְׁשַה | | *6  ךיארמו; 0 תו |

c 8,14 ||ךַארמו | 17 * 16 698 וטְנְו | ל 1 יבצל ךל המדו | ידוד בס  M55 
ut 8,14 | Cp 3, r= add cf mtr et 612 || 2 sicםי 3   prpsג לֶא |  < 

 ,Occ סז הבבסאו | 3 ex 5,7, rt I יִתאַצָמ | 4 * ft גמ5 ישפנ הבהאש תא יתזחא |

(sing2 תרמתכ omsSS27 || 6 ** 1 תאזהַמ || *  w? dl, ex 8,2 |v 5 ₪ dl, ex 

 ? mcs dl | g * m cs dl aut = 7 | בּתימרcf Vrs), 1 ni המלש aut ךלמה ||
ro *= trsp post הבהא | ל ו םיִנְבָה |= dl, cfad .זז 
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 1116 םיוישה ריש 3,11 —4,12

 יהָמלָׁש ךלּמַּב ."ןויִצ תֹונְּב' יהָניֵאְּו 'הָנֲאְציי
 פ | :'ּבְלתחְמָש םויְבּו ּותּנתָח םיְּ' ֹומֲאּוָל"הָרטְעַׁש הֶטעַּב
 'ָּבְתֶמְִל דַעְּבַמ  םינוי ךיְניע יֹהָפְיְּךִנַהי יִתְיִעַ הָפיְְּגַהי 4

 :דָעְלִּג רהָמ' ּושְלְגְש םיִּנעַה רָדְעָּכ "רעש
 יהָצְחַרָה"ןִמ ּלעַׁש  תובּוצקַה רֶדְעְּכ ךינש>

 םֵהְּב ןיִא 'הָלְּכַשְו תֹומיִאְתַמ םֶלָּכָש
 הָואָנ ּךְַּבְדִּו ךותותפש יִנָשַה טוָמְ

 :ךַתֶמִצָל דַעְּבִמ ְּךַהקַר ןומרֶה חַלָפְּ
 יתּיפְלַתְל ייָּנְּב ְּךַראָוצ דיִוָד לדְנַמָּכ

 :םיִרִֹּּנַה יִטֶלַש לָּכ ויָלָע 'יּוְלִּת ןִנֶמַה ףָלֶא
 :'םיִגָשושַּב םיִעֹרָהי הָיְבְצ ימּואְּת 'םיִרְפע יש ךידָש נשי
 םיְִלֶצַה ּוסָנְו .םויה חּופּוש דע

 :'הָנּובָלַה תַעְבּגלֶאְו רומה רֶהְלֶא יל ףְלא
 פ ב ןיא םּוָמּו יִתְנְעַר הפי ךכָּכי

 יאֹוָבְת ןְגָבְלִמ 'יִּתַא הָלַּכ ןּונְבְלַמ יֵתֲא
 ןומָרָחְו 'ריִנש שאָרְמ הָנֶמִא שאָרְמייִרּשְּת
 :ךיְנרּוַמ :םיִרַמְנ יִרְרַהְמ תֹויָרֲא תֹוְנֹעְמַמ

 'קָנָע דַחְַּב ךיניעְמ 'דחּב יִנּתְבַּבל יהָלכ יִתֹחַא ינָתְבַּבִלי
 ןַײמ וכד ּוב-המ = יהָלכ יתחא ירד וייה

 :'םימָשְבלָכִמ יִנְמש ירו
 ךנושל תַחָּת בֶלֶחָו 'ׁשֵבְּר יהָלּכ ךותותְפָש הָנָפטִּת תגי

 פ | "ןוֶנְבְל חיִרְכ ךִיַתְמְלַש 'חירְ
 :םּותָח ןְנעַמ ילּועְג 'לג הַָּכ יִתחא לּועָנו גיי
 זז * ns 6 v וס םלשורי תונב | * גז < 8 הניָאצ || < עגול הניארו | = ו
 6 6 | * ;m cs dl 1 ךלמב הניארו | הנאצ םלשורי תונב | f מ 6 41 גז םויב
 ו ותנתה טז ובל תחמש םויבו | 0 4, ד 55% תו 65 61 | ל7ל ג 65 61 66 צ 3) [

ca roMSS 6 7px JD ut 65 | 2 * sic B-Asch,ךרעש || %%1 6  Var® * 
 "B-Napht Var הצחְרה || “Var הלכש | 3 "Var ךירבדמו | 4 *1 תֹויְלְתַל

dl, ex 2,16}םירפע || =  MSF5 % 61 | ל  | frrdlm cs27,3 | ל  cf oN Gn 
 6 dl, cf 2,17 | 8 *16 698 יִתָא | * 1 יִתְחַא || < sic 8; pl MSS Edd רינש |
 | 9 ** add cf mtr || ל sic Occ, Or יניתבבל | < 0 תַחֵאַּב | 4 Va קנע, ₪

cs | 5 41 ftm cs || > dlmל-ל זק גם ץ זז || זז * 01 תת  | cs dlזס * תג  | dl 
cs | % ins 6 + ro םיִמָשְּבְילָּכִמ ְךיִנָמָש ַחיִרו | צ 12 טפק ₪ post v 15 || * mlt 
MSS J maj || * 1 6 mlt MSS 693 ן || 5 dlm cs. 



3-9 CANTICUM CANTICORUM 1117 

 :'םיִרְרְנְםַע םיִרְפַּכ םיִדָגִמ יֶרְּפ "םַע םיִנֹוּמְר סְּרפ 'ְּךיתְלְשי
 הנובל יצעה לכ םַע ןּומְּנִקְו ּהָנְק "יםלרֶכְו ו ררגי+

 :'םיִמָשְב ישאר" לָּכ םע תולֶהַאו רמ
 :ףֹונְבָלְוִמ 'םיִלְזְנְ םייח םִיַמ רָאְּב יםינַנ ןָיָעַמי5
 ןְמיִת יִאֹובּו ןֹופְצ יִרּוֲעיֿפ

 ויִמָשְב לז יִנַנ יֵחיֵפָה
 :ויָדְנִמ יִרְּפ לָבאיְו ל יוד אָבִי

 יִמָשְּבְדםִע ירומ יִתיָרֲא ל יִתֹחֲא יָנַנְל יִתאָּבי 5
 יבלֲח םַע ינו יתיתְש יש םַע יִרְעַי יּתְלַכֲא

 סידו ָרכְׁשְו .ּוָתש יער לכ
 קפוד ידוּדולּוק רע יִּבַלְו יהָנַׁשִי יִנָא

 יִתָּמַת יֵתָנוי יִתעַר יִתחַא לייִחְתַ

 :הָלְיְל ייסיסר "יַתוצְוק לׁש-אָלְמנ יישארָש
 הָגָשָבְלֶא הָכְכיִא יִּתְנִּתְּכ-תֶא יִּתְטְטפּ

 בטא הָכָביא יֵלְניתֶא יּתצִתְר
 :ויָלֲע ּומָה יעַמּו ירּוחַהְִמ ודי חַלָׁש ידה
 רומדּופטנ יֵדְיְו יָדּודְל התל יִנָא יִּתְמְק

 ;ילּועְַמַה תָּפַּכ לע" רבע רומ יִתַעְבְצִאו
 ברב הַאְצִי שפי רבע קֶמָח יודו ידודל יִנַא יִּתֲחַתָפ

 :יִנָנע אָלְו ויִתאְרְק ּוהיתאָצִמ אָלְו ּוהיִּתְשְקְּב

 יִנּועְצְפ יִנּוְּכַה ריִעָּב םיִבְבְּסַה םיָמְשַה יֵנֲאָצְמד
 :תומחה יִרָמש יֵלְעַמ יִדיִרְרדתֶא ּואשְנ
 יִדודתֶא ּואָצְמְתִדִא יםלשורי תֹונְּבי םֶכְתֶא יִּתְעְּבָשַה

 :יִנֲא הָבֲהֲא תלוחש ול ּודיִנַּת"הַמ
 םיִשְּנַּב הָפָּיַה דּוּוִמ ךרודזהמפ

frt dl , © insל-5  | add, cf mtr | r4° dlךייָחְל | ל 5 "ל | ==  prps33  

huc trsp frtv 12 || Cp 5, 1° prps1 ג | ל ג םילזונו | <  == i r5רכוו  

pl MSS sine Dag | © Va™הנישי || ל  Var0 | ל 31 | < 16 693 ותשו || 2 *  
sicתֶלְַּב | ל  ins psזpישישר | 4 *  sine Dag, 1 ‘nisip || 4 meliusויתזצְוק  

et | versum:6 ורָּבְַב הָאֵצֵי יִשְפַב  prps ins 6 vילע  Hill, 1 6 mit MSS Edd 

 תלדב רוחה ןמ ודי חלש ידוד
 ורבדב האצי ישפנ ילע ומה יעמו

prpsdlcf*|6=dl,cfv4| 7 ftל-ל  | nieלּועְנַמַה  *dlm cs, prps ins5  
 dl m cs || 8 °° 1 m cs nil | * 1 m cs יִדודְל.



 8 םירישה ריש 9

 :ּונָּתְעַּבְשַה הָכְּכָש ח דודמ ךָדוד"הַמ

 ספ | הָבְבְרִמ לּונָב םורָאָו הצ יוד
 :בַרַעָּכ תחש 'םיִלּתְלַּת "ויִתוצְוק "זַּפ םֶתָּכ ושאריי

 םומ יקיִפָאלע | םיִנּוְכ ויניעיי
 :תאָלְמדלַע תֹוְבְׁשְי בֶלֶחַּב תוצָחר

 'םיִחָקְרְמ 'תלְּדְנִמ םֶשּבַה 'תגּורֲעַּכ יויָחְלי
 :רבע רומ תֹופְטְנ םיִּנָשוָש ֹויְתֹותְפְש

 ׁשיִׁשְרַּתּב םיִאְלִמִמ  בָהָ יִליִלְג ּויָדָי+
 :םיִריּפַס תֶפָלעמ ןש תֶשַע ֹוְעַמ
 זַפיִגְדַאדלע םיִדָסִיִמ שש יִרּוָמַע ויקוש 5

 :םיִזְרַאָּכ רּוחְּב ובל ּוהֲאְרַמ
 םיִּדַמֲחַמ לכו םיִקתְמִמ כח 6

 פ | םֶלָשּוְְו תֹונְּב יער הָזו ידוד הז
 םיִשנַּב הָפְיַה .ףֶרוד ףֶלָה הָנֲאי 6

 :ָּךַמַע ּונשקַבְנּו ךדוד הָנָּפ הָנֲא
 םֶשְּבַה יתֶנּורַעְל וננל דָרָי יִדוד

 :םיִנשוש טקללו *םיֿנּב תוערלי

 פ | םיִּנָשושַּב הַערֲהי יל יָדּודְו יִדודָל יִנֲאפ

 :"תוָלָנְדנַּכ הָמיא םֶלָשּוְיִּכ הָואְנ "הָצְרְתַכ יִתָיְעַר ּתַא הָפיַ
 יִנָביִהְרִה םָהָש יִּדנְנִמ ףִיניִע יִּבַסָה5
 :דַעַלְַּהְְִמ ּושלָנָש םיִזְעָה רֶדַעְּ ברעש
 הֵצְחַרֲהדְוִמ ולעש םיִלָחְרַה רֶדַעָּכ ךִיִנש*

 :םֶהְּב ןיַא הָלּכַשְו תומיאְתמ םֶלְּכָש
 :ָךְתְמִל דַעָּבִמ ךתקר ןומרה חַלָפָּבז

 :יִרָפְסַמ ןיא תֹומְלעוי םיִשָגַליִּפ םיִנֹמׁשּו תּוכְלְמ יֹהָמַה םיִׁשְׁש
 יִתָּמַתֹ" יִתָנֹוו איֵה תֶתַאפ

 ּהָּתְדְלויְל איה הָרְּב ּהָּמֲאָל איה תַחַא
 9 | ונתעבשה || זז * זה ₪ 1 6 6 זפו |? "Var ויתוצְוק ,sine Dag 1 ןיתוצּוק,

neohbr1 693 תנורעכ || < c pו MSSקזט ה ויִתלּד | 13 * 8 וָיָחְל | *  > || m cs dl 
 = armaria || % sic B-Asch, B- -Napht םיחקרמ || 15 קזק ריִּדַא | 16 pps 1נח {
 Cp 6, 2 * 30MSS תנורעל || *-ל קזק םיִנָפגַּב תֹואְרָל || 4 * קrps 12( || ל תו
 cs dl, e + זס | 5 * ~®Var יבפה | mb 5b—7 ex 4,1b.2.3b | 8 * prpsלשל |

 bb mcs dl | g*m cs ins איָה nַתַא.



CANTICUM CANTICORUM 1119ו-3  

 פ | :הּולְלַהְיַו 'םיִשְנליִפּו תֹוִכָלְמ ָתּורָׁשַאיו תונָב ָהּואְר
 הָנְבְלַכ הָפָי רַתָׁשומְּכ הָפְקֶשּגַה תאומי

 :יתוקְַָּנַכ הָמְיַא הָּמַחַּכ הָרב
 לחה יִּבאְּב תּואְרְל יִּתְְי נָא תַגּנְלֶאיי
 :םיִנֹמְרָה ּוצָנַה ןָפּגַה הָחְרֶפֶה תואְרל
 :'ביִדָב "ימַע תֹובְכְרמי יִנְתַמָש יִשְפַנ יִּתְעַדְי אָלי

 ָבהֶוַחְְו .יִבּוש ייִבּוש  תיִמַלּושה ייבוש ייִבּושי 7
 :םינחמה "תלחַמַּכ תיִמְּושַּב ּוֲחָּת-הַמ

 ביִדְנתַּב םיִלעְנַּב :ךימָעְפ ּוָפְוהַמְי
 :ָּמִא יִדָי 'הָשָעִמ  םיִאְלַח דָמָּכ ךיכרְו יקומח
 גְזָמַה רַפֲחְילַא 'רַהָפַה ןְגא יִּדרְרש

 :םיִנׁשוְׁשִּב הָנּוס םיִטֲח תֶמְרע ְּךגֶמְּב
 :הָּיְבְצ יִמָאָת | 'םיִרְפַע יֵנּׁכ ךוְֶש ייִגֶשי
 ךשה לְֵּנמְּכ ךראָוצ
 םיִּבַרתַּב רַעָש-לַע ןֹובְׁשָתְּב תוכְרְּב יע
 :קׂשָמד יִנָּפ הָפוצ ןונְבְלַה לְּנִמְּכ פא
 :םיִטָהְרָּב רָסֶאְּךְלַמ ןַמְנְאִּכ ךשאר 'תלדְו "לָמְרַּּכ ךילָע ךשאר*<

 :'םיִנּונעּתַּב "הָבַהֶא ְּתְמַעְנהַמּו תיפי-הַמל

 :םיחּופַתּכ ּךַפַא ירו 'ןפנַה 'תיִלָּכָשָאְכ ךידָש אָנָה
 :םיִנָשְויתָפָש בבי יםיִרָשיִמְל יודל דלוהי בוטה ןָיּכ כח

 ס  וִתְקּשִּת יִלָעו יִדודל יִנַאי
 :םיִרְפְּכַּב הָניִלָנ הָרָׂשַה אצנ יִדוד הָבְליי
 ןְפגַה הָחְרְפמִא הָאְרִנ יםיִמָרכַל הָמיִּכָשַני

  = plan Mars || 12 *° prpsלָגְרנְּכ  prpsל |  mcs dl? | 10 ** prps dlל 9

 | בךנימע)  ca 20155 60ביִדָניִמַע,  MSS et Hill(ק | * 41, ex 7,2 1יִמע תַּב בֶהְרִמ
Cp 7,1° prps ‘QW, sed recte iW || ל 16 ca soMSS תלוחמְּב || > prps c 9 

 ּךֶרֶרש  || 3 * prsישעמ || < 8 ןמא  sic 0066, Orםיִנחמה; 1? 4 | 2 * תת 6 61 | ל
 םיִרָפַע | 5 * ו ! Est 16 || 4 * 41 | * MSFתָרָחֹס  cfְךֵּרָׁש | * קזקפ רחסה, 1

  | *1 6 8ן | ל *1 הָבְהַא  ₪6 | 6 =m cs 41 cfs | * 41לָמְרכַּכ ויָלֲע ךשאר,
 םינונעת תָּב | 8 חו = 41 | ף * 1 רמּתב || * עגז* שַאכ, | תולכֶשֶאָּכ || < 41 מ

cs | 10 *+* m cs dl | * prps יִּכְחְל | 12 קזקפ םיִמָרְכַּב cf 13* | 13 * prps dL 



 1120 | םירישה ריש 8,10—7,14

 םיִנּוּמְרָה ּוצְנַה רַדָמְּסַה חָּתּפ

 :'ִךָל יַרּוזתֶא ןָתֶא םש"
 םיִדְנְמ"ִלְּכ ּוניֵחְתְּפ"לַעְו ַחיִרדּונְתָב םיִאְדְּדה יי

 ְָל יִּתְנְפָצ יֶד םיִנְׁשְי-סִנ םיִׁשָדֲ
 מא יִדָש קגוי יל חַאּכ ךְנֶתַי ימי 8

 :יל ּוזָבָי-אָל םָּנ קָשֶא ץוחב ָּתאָצָמָא
 נמלת .יִמֲא תיּב"לָא ידי ִנֲהְנָא
 :"ינמר םיִסְעַמ חקרה ןַײמ ףךקשא
 :יֶנָקְּבַחַּת ֹוניִמיִו יישאר תַחֶּת ולאמָש+
 םֶלָשּורִי תֹוָנְּב םֶכְתֶא יִּתְעֵּבִׁשִה

 ס :ץַּפְחֶּתש דע יהָבֲה אָה-תֶא עת הַמּווּוריִעְּמִד המ

 ּהָרוּדדלַע תֶקָּפִרְתִמ רּבְדְּמַהְְוִמ הָלַע תאז ימי
 הָלְּבִח הָּמְׁש" יומא יִּדְתָלּבִח הָּמָש ךיִּתְרִרוע ַחּופָּתַה תַחּת

 :"ָתַתַדלְי ךָעורָולע 'םֶתוחְּכ ףְּבְלילַע םֶתּוחְכ יִנָמיִש<
 הֶאְנְק לואָשַכ הָשְק הָבֲהֲא תֶוָּמַכ הזַעַדיִכ
 יהְיִתְבַהְלש שֶא יישר ָהיֵפְׁשְר
 ָהּופְמְׁשִי אָל תֹוְרָהְנּו 'הָבַהֶאָהתֶא תוכל לכו אָל יםיֵּבַר םִיַמל

 ס גול וזּובי זוּב יהָבֲהֲאְּב ּותיִּב ןוָה לָכתֶא שיא ןּתְי"סִא
 הל ןיא םִיְַׁשְו הָּנַטְק ּונָל תֹוִחֲא5
 :ּהָּבירַּבְדיִׁש ים ףנתֹוחַאל השעג- המ
 פס תַריִטי היל הָנְבָנ איָה הַמֹוח-םִאפ

 :ָרָא חיל ָהיֵלע 'רּועָנ איה תיא
 יִתֹלְנמּכ יִדָשְו הָמֹוח יִנָאי

 ס :םולש 'תֵאְצֹוִמְּכ ויניֵעְב יִתיִנָה זֶא
Cp 8, r2 <60 | 2 * sic B-Asch, B-Napht14 | ונחְתַפ |  || dlm cs13 °°  

 ךנָהנא || * = ₪ 41 | < 4,16 63 יִתְרּוה רֶדָח לֶאְו ₪ 3,4 || 1 16 mוז M55 םיִנומר |
add, ct 27 || * sic B-Napht, B-Aschישארל | צ 4  v3 add ex 26 || * mlt MSS 

Edd nonn 6 8 nan, |וררועת | * קזקפ הבהאה | יו ךיתררוע | ל  
s8 ךתדלי ו ְּךַּתְרַלי | 6 * קזק m cs dl | = Var® cְךְתְלבח | <1 ְךַמָא | 4%  

sine Dag || * sic B-Asch; 1 c B-Napht et mlt MSSיִפַשְר  Var"ריִמָצַּכ | ל  

 ה תבהלש, קraen ָהיִתֹבֲהְלַׁש | 7 * חג < 61 | ** 1 ּהָתּובכְל, 1 הבהאה תא |
csםויָּב | ף ** ₪1 זמ  Var6ונתחאל | ל  prps dl m cs || 8 * nonn MSS5  
 41 ףסכ; 1 הָריִס | * קז 1 רוצָנ | < ₪ 3 6 61 | זס * 6 6 3 כ

 לְְּנַמ | ל 1 6 6% םֶהיִניעב | < קז< תאָצומכ טז Vaז



Cant 8 11—Ruth 2 CANT — RUTH 112 

 םיִרְטְנַל םֶרָּכַה"תֶא ןַתְנ ןֹוטָה לעבְּב הֹמלָׁשִל "הָיָה םֶרָּכיי
 :'וירפ] :ףָסָּכ יל ֹויְרפְּב אבי ׁשיִא
 -תֶא" םיִרְטְנַל יםִיַתאָמּו המלָש ְּךִל ףֶלֵאָה נפל לש יָמְרָּכ 2

 :יִנעיִמְשה 'ךלוקל יםיביִשקמ םיִרָבְח" םיֿנַּב תָבְשיַהְי
 בצל ָךְל"הַמְדּו ידו חרב

 :םיִמָשְב יֵרָה לע םיִלִיַאָה רַפֲעַל וא

RX EFk crn 

 שיא ליו ץֶרָאְּב בֵעָר יהיו םיִטֶפָשַה יטֵפְׁש יִמיִּבי יהי 1
 :וינב יִנָשּו ּותְׁשִאְו אוה בָאומ 'יִדְשִּב לונל הֶדּוהְי םָחָל תיֵּבְמ
 ןולֲחַמ ו וינְבְינש םֵׁשְו יִמַעְנ ותָשֶא שו ידְלָמיַלֶא ׁשיִאָה םֵׁשו
 :םָׁש-ויְהיַו בָאֹומ"יירְׂש אבו הָדּוהְי םָחָל תיֵּבִמ םיְרַפֲא ילכו
 םָהְל ואָשיו+ :ָהיִנְב יִנָשּו איה רַאְׁשּת ימענ שיא למלא תֶמיו
 םֵׁש ּובְׁשיַו תּוְר תיִנָשַה םֵׁשְו הָּפְרְע תַחַאָה םש תייִבַאָמ םיִשָנ
 יֵנְׁשִמ הָשַאְה רַאְׁשַּתַו ןויְלַכְו ןולחמ םֶהיֵנְׁש-םַנ ּותָמָיופ :םיִנָש רשע
 יִּכ בָאומ 'ידשמ יבְׁשָּתו ָהיִתלַכְו איַה םֶקָּתַנ :ָּׁשיִאַמּו היִדלי
 :םָחְל 'םֵהְל תַתְל ומעדתֶא הָוהְי דֶקֶּפִדיִּכ בָאומ הׂשְב יהָעְמש

 הָנָכְלַּת ּהָמַע ְהיַתלכ יִּתְשּו הָמָׁש"הָתְיה רֶׁשֲא םיקָּפַהְַמ אֵצַּת
 יהָנְכל ַהיֶתְלְכ יִּתְׁשִל יִמַעְב רֶמאָתַו :הָדּוהְי ֶרָאלָא בּושל ְּךָררְ
 םתישע רֶׁשֲאַּכ דָסַמ םֶכָּמַע הָוהְי "השַעְי יִּהַּמַא תיבָל הׁשֲא הָנֶבש
 תיִּב הֶשֶא הָחּונְמ ןאַצְמּו םָכְל הָוהְי ןְּתיפ :יִדָמַעְו םיִתַּמַה"םע
 -יִּכ ּהָל"הְנְרַמאּתויפ :הָניָּכְבּתַ ןלוק הָנאָשִּתַו ןהָל קשתו ּהָשיִא

 = הָנְכלְת הָּמָל יִתְנְב הָנָבְש יִמעֶנ רָמאּתַ ְּמעְל בּושְנ ָּךְּתַא
 וְכָל י יִתְנְב הָנְבָשיי :םיִשָנַאל "םֶבְ ּיָהְו יֵעַמּב םיִנָב ידועה
 11 5 חג 65 dl | ל mcs ins לקש | 12 * m cs ins 6 fine v 1יךפו || ל ! יִרָּפַהְו |

-> dl; l vs 2 
 ינפל וירפו ילש ימרכ
 םירטנל ירפהו המלש ךל ףלאה
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 יהָליַלַה יִתָיָה םּג הָוְקִת יִלש יִּתְרַמָא יִּכ ׁשיִאְל תֹיְהְמ יּתְנָק
 והלה לני רׁשֲא ר רע הרשת ְהֲה :םינב יּתְדַלָי םִנְו ׁשיִאָל

 הָפְרְע קשתו רוע הָניְִּבִתַו ווק הָנָשַתַו + :חָוהיזדו יב האָצְ
 ּהָמַעְ -לֶא תמי הָבָש הֵּנִה רַמאּתני5 :ּהָּב הָקבָּ 4 יהָתומחל

 יל גילה רשאבו לא יכלה רׁשא-לַא יּפ ךירחאמ לבשל יבול
 הפ רָבְקִא םשו תּומָא יִתּומְּת רַשַאְּביז :יֶהלֶא ףיהלאו יע מע
 -יִּכ אָרַּתַנS :ָּךניִבּו יִניּב דיִרפַי תֶנַּמַה יִּכ ףיסי הָכָו יל הָוהְי הֶׂשֲעַי
 יםֶהיִּתְש הָנְכַלִּתַופ :ָהיִלֲא רֵּבְַל לְַּתַו ּהָּתֶא תָכַלְ איה תָצַמַאְתִמ
 ריעָה"לְּכ םֵהָּתַ יםְחְל תיֵּב הְנֲאבְּכ יהו םָחָל תיִּב הָנֲאֹוּב-רע
 יִל הָנאָרְקִּתִד לא ןמילא רָמאָתְַי :יִמַעְנ תאְזַה 'הָנְרמאּתַו ןהילע
 יּתְלֲה הֶאְלִמ ינאי :רָאָמ ל יצש רַמַהְיְּכ ארמ יל .ןארק ימעג
 יִּדָשְו יב הָנָע הָוהיו ימענ ל הָנאַרְקִת הָמל הָוהְי יִנָביִשָה םֶקיַרְו
 יידׂשִמ יהָבְׁשַה ּהַמְע ּבְתְלכ הָיְבֲאּוִמַה תּוְּו ימַענ בָשָּתַו :ילדערה

 :םיִרעָש ריק תֵּלֲחתּב םֶחָל תב ּואְּב הָמהְו בָאומ
 ומְשּו ְךֶלֶמילֲא תַחּפְׁשִמִמ ליח רְּּבִנ שיא הָשיִאְל ערימ יֵמֲעָנְלְוי ל
 הָמְקלֲאו ּהָדָשַה אַּג"הָכְלֶא יַמֲעלֲא הָיבאֹוּמַה תור רָמאתו* :וַעְב
 לת :יִּתְב יכל ּהָל רֶמאֵּתַו ויָניֵעְב ןֵחיאָּצְמֶא רשא רח םיִלָבׁשִב
 יהָרְׂשַה תַקְלֲח ָהרָקִמ רקיִנ םיִרְצְקַה יֵרֲחֲא הֶדָשְּב טָקַלּתַו יאֹובָּתַ
 רָמאיַו םֶחָל תיִּבִמ אָּב זַעֿבזהַּנַהְוי למי תַחַפָשָמִמ רֶׁשֲא זעבל
 ורענל וע רֶמאופ :הָוהְי ָךַכְרְבִי ול ורמאיו םֶכּמַע הָנהְי םיִרָצוקל
 -לע בֵצֵּנַה רַעְגַה ןעו :תאְּזַה הָרַעַּגַה יִמ םירצוקַהדלע בָצָנה
 יידְׂשִמ ימענ-סע "הֶבָשַה איה יהָּיְבַאוְמ הרענ' רַמאיַו םיִרָצוקַה
 םירצוקה יִרָחֶא םיִרְמַעַב יִּתְפְסֶאְו אָּנְ הָטקְלא רמתו :בָאומ
 :טֲעְמ יתַּבַה ּהֶּתְבְש הז הָּתַעְדדַעְו רקּבַה יזָאָמ דומָעָּתַו אּוָבָּתַ
 רחַא הָרֶשְּ טקלל יָכְלתלַא יּתְּב ְּתַעַמְׁש אוְלָה תּורדלֶא זעב למאי

ft | 15/6 + 0A kai 00 cf S | I12 ל >63 | נ4 3 + לתו בשת 
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 -רֶׁשֲא הָדׂשִּבְךִיֿניעפ :יִתֹרֲענ"םע ןיִקְּבְדִת הָכְו המ יִרּובֲעַת אָל םֶגְו
 תַמָצְו ּךַעְנֶנ יִּתְלְבְל םיִרְעָּכַה"תֶא יִתיָנִצ אולה ןֶהיִרֲחָא תלה ןורצקי

 -לע לֹפתַני :םיִרעְּגַה ןּבַאְשַו רשאמ תיִתָשְו םילכַהלָא תְכַלֶהְו
 ךיִניִעְּב ןח יִתאָצַמ עּוּדַמ ויְלֵא רָמאָּתַו הָצְרֶא ּוחַּתְׁשִּתַנ ָהיָנּפ
 ל יל דַגְה דֵגִה הָל רַמאיַו זַעּב ןעיויי :הָּיְרְכְנ יִכְנָאְו יֵגֵריֵּכַהְל
 ךַמֲאְו ךיִבִא יבזעתו ךָשיִא תֹוָמ יֵרֲחַא ָךֵתֹומֲח"תֶא תיִשָעדרֶשַא

 םֶלָשְיַ :םֶשְלְש לֹומְּת ּתַעְָיְדאָל רשא םעז "לֶא יקל פרל | ץֶרָאְו

 יִּכ לנדא יגיע ןחאָצְמְ :DNR | :ויִפְּכְִתַחִת תוטל תאּב
 :ּךיִתחְפש תַחַאְּכ הָיְהֲא אָל יִכְנָאְו ךֶתְחָפש בלד לע ְּרַבד יכְו יִנּתְמַחַ
 תְלבְטְו םֶחְלַהִ תְלְבְאְ טלה יג לָכאָה יתעל זעב הל רָמָאיַו +
 עָּבָשַתַו לכאתנ ילֶק הָל"יטְּבציו םיִרְצְקַה דַצַמ בָשָּתַו ץֶמְחַּב ָּךֶתּפ
 םיִרָמעַה ןיּב ג רמאל ויִרַעָנתֶא עב וצו טקלל םֶקִּתַו * :רַתּתַו
 םֶּתְבזְעַו םיִתְבַצַהְֶוִמ ּהָל ולשת-לש םֶגְוי6 : ה אָלְו טק
 תֶא טֹּבְחַּתַו בֶרֲעָהירֲע הָדְׂשְּב טְקלְתַו וז :ּהָבדּורַעְגִת אלו ה
 אָרְַּו ריִעָה אּובְּתַו אָשִּתַוַי* :םיִרעָש הָפיִאְּכ יִהָי המשא
 :ּהֲעְבְׂשִמ הָרְתֹוה-רׁשֲא תֶא ּהָלְָתְּתַו אֵצֹוּתַו הטל רֶׁשֲא תֶא ּהָתֹומֲח
 ךֶריִּכִמ יִהְי תיִׂשָע הָנֲאְו םיַה ָּתְמַקַל הֹפיִא ּהָתֹומֲח הָל רָמאתַויפ

 ׁשיִאָה םש רָמאּתַו וע הָתְׂשֲערְׁשֲא תֶא הָתּומַח דגַתַו רָב
 יהָוהיל אּוה ְּךוָרְּב ּהָתְלַכְל יִמָעְנ רֶמאתנ= זַעְּב ויה וָמַע יִתיִשָע רֶׁשֲא
 בורק יֵמֲעְנ ּהָל רָמאְּתַו םיִתַּמַה-תֶאְו םיִיַחַהתֶא ֹוְּסַח בזעדאל שא
 -םַע יֵלֲא רַמָאדיִּכוְג הּיבַאַמַה תּוָר רַמאָּתַוי :אּוָה 'ונלאנמ ׁשיִאָה ּונָל

 רַמאּתו> :יל- רֶׁשֲא ריִצְּקַה" לכ תאו םִא דע ןיִקְּבַדּת ילירׁשֲא םיִרָעָּנַה .

 בדפי אלו ויתורעג"םע יִאְצַתיּכ יּתִּב בוט ּהָתָלּכ תור יִמְָ
 םיִרֹעְׂשַה-ריִצְק תלְּכְדַע טְקְלְל זעב תוְרעְנְּב קַבְדּתו* :רחַא הָדְשְּב
 ּהָל רַמאְּתַוי 8 :ּהֶתּומַחְתֶא בָשֶּתַצ םיִטְחַה ריִצְקּ
 הָּתַעְוי :ּךְלבטיי רֶׁשֲא ַחֹונָמ ּךלשְקְבַא אָלַה יִּתָּב ּהָתֹומֲח יִמַעַנ
 ןרָנתֶא הָרֹז אּוה-הָּגַה ויָתֹורענ-תֶא תיָיָה רֶׁשֲא נּתְעַדֹמ זעב אלה
 ןֶרְגַה יִּתְדרְיְו ךיִלָע לש ּתְמְשְו ּתְכַסְנ ּתְצְחְרְוי : :הֶלילַה םיִרְֹׁשַה
 13 6A3; prps< אלק ) | 14 GBA Aon dpa GL melius Tf) ie | ל 6 (4006-
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 תעדָיְו ובָכָשְב יָהיִוּצ :תוּתְשלְו לֵכֲאָל ֹותלַּכ דע ׁשיִאָל יעְדָיִּת-לַא
 אּוהְו ייּתבכׁשו ויָתְלְגרַמ יתנו תאָבּו םֵׁשבַּכְׁשִי רֶׁשֲא םוקֶמַהדתֶא
 :הָשַעֶא ' .יִרָמאָתְִרשַא לכ ָהיִלא ירֲמאתַו :ןיִׂשעֶּת רֶׁשֲא תֶא בכ דיִִ
 תש זעב לבא ּהָתֹומֲח הָּתּוצ- רֶׁשֲא לֶכָּכ שַעָּתַו ןרגה דִרָת5
 ויָתלּגְַמ לת טֶלַב אָבְּתַו הַמְרעֶה הצְקַּב בּכְׁשְל אביו ובל בטי

 הָׁשֲא הּנַהְו תֶפֹלנ שיִאָה דחו הָלַֹה יִעָחּב יֵהוֹ בבת
 שרפו ּךְתְמַא תּור יֵכֹנֲא רמתו ּתֶאְדיִמ רַמאיופ :ויָתְלְּגְרַמ תָבָבֹׂש
 יִּתְּב הָוהיל תַא הָכּורְּב רַמאנופ :הָּתֶא לֵאֹג יּכ תַמַא-לע 3 ךַפָנְכ
 םיִרּוחַּבַה יִרֲחָא תָכָליִּתְלַבְל ןושארָהְןמ ןורֲחָאָה סח ְּתְבַמיַה
 יירָמאָתִ רֶׁשֲא לָּכ יִאְריִּת-לַא יִּתַּב הָּתַעְויי :ריִשָעְ"םֶאְו לד"םַא
 יִּכ הָּתַעְנ> :ָּתִא לִיַח תָשֶא יִּכ יִמַע ירעש- לָּכ עלי יִּכ ל"הׂשעֶא
 הלילה ויניל :י :יֵנַּמִמ בורק לָאֿג שי םגְו יִכְנֲא לֶאְנ םא יִּכ םִנָמָא
 ךיִתלַ דלאל ץֶפְחְ אל"םָאְו לֶאְנִי בוט ךלֶאְגְיַא רקפב הָיָהְו
 םֶקּתַו רקפַה"דע 'תְלּגְמ בֵּכְׁשִתני :רֶקְּבַהְ דע יִבָכַש הָוהְיִדיַח יִכֵנָא
 גה ל הֵׁשֲאָה הֶאְביִּ עלא ירָמאּיַו והָעְרְדתֶא שיא ריו ורב

 רָמאַתַ ּהָתומחְ" ל אובתוי* :ריִעֶה אביו יל תֶׁשיו םירעש- שש
 רָמאּתַיז :שיִאָה הָלהָׂשֲע רשאי תֶא הָלידגַתַו יִתַּב ָּתַאדיִמ
 :ךָתומַחֶא םקיר יֵאֹובְּת- לא .רֶמֲא יִּב יל ןַתָג הָלֶאָה םיִרֹעְׁשַה- שש
 טקשי אֵל יִּכ רֶבּד לפי ףיִא ןיִעְדַּת רֶׁשֲא דע יִּתְב יבש רמאתַו 5
 עשה הל דעבוו 4 :םויה רַבְּדַה הָלָּכדםָאדיִּכ ׁשיִאָה
 "הָבֵׁש הָרּוס רָמאָיַו זַעּב"רַּבְּד רֶׁשֲא רבע לאה הָּגַהְו םָש בָשיִו
 ריִעָה יִנָקוִמ םיִשְנִא הָרָשַע חיו :בשינ רסיו ייִנמְלא נפ הפ
 ּוניִחֲאְל רֶׁשֲא הדָּׂשַה ת תקלֲח לֵאּגַל רמי :ובשיו הָפובְׁש רַמאיַ
 הָלנֶא יִּתְרַמָא ינאו+ :באומ הֶדָשמ יֹהֵבׁשַה יִמַעָב "הָרכִמ ךלמילַאל
 -םָאְו לֶאָּג ָאְנתְדִא ' יִמַע ינקז דָנָנְו םיבַשיח דָנֵנ הָנָק רמאל ְּךנְזָא
 ךירחא יִכנָאְו לזאנל ָךְתְלּוז ןיא יִּכ יִעְדֲאְו יל הָדיְנַה ילאְנִי אל

 4 *>8 | ל א יִת-- ₪ 3 | 5 * 6 Povo || * Q mit MSS 6736 + יִלָא |
 |  | * 6S uAיִלֶא +  * 1oMSS 680ףיִפְנְכ; 1 41 | זז  MSS Orזו mף || 65> 7

  Di, 0וית-- || * א  maj) | 14 * 0(ל  > Q mlt MSS; dl | 13 sic 8ז2
  (prb recte) | 17 QZאבו  | 15 ca 501155 $Vםֶרָטּב | < 65% ך-זעב 65-ץ ּהָל

  655 meliusזי 3 הָמ ול רֶמאיַו | 3 * 6 | 6000 (. .- ף), , | Cp 4יִלֶא +
 . 0 nyלאנָת | ל  | > cf 1,22* | 4 * 1 6 mlt MSS Vrsף) . . 5*6( 469010



4,5—22 RUTH 1125 

 ימַעְנ דָּיִמ הָדָשַה ְּךְתֹונְקםויְּב זעב רַמאופ :לֶאְנָא יכנַא רָמאיִו
 -לע תַּמַה-םַׁש םיִקְהָל "יִתיִנָק תַּמַהתִׁשֲא הָיְבַאּוּמַה תּוָר יתֵאַמֹו
 יִתְלֲחַנ"תֶא תיִחְׁשַאדַּפ יִללוָאְנִל לכּוא אָל לֵאֹגַה רָמאיופ :ֹותָלֲחַנ
 לארי םיִנָּפְל תאזְז :לֶאְגְל לָכּואדאָל יִּ -יתְלָאְּנ-תֶא ק הָּתַא ךל- לא
 והערל ןַתְנְו ולענ שיא ףלש רַבּדדלָּ םיקל ה הָרּומְּתַהלַעְו הָלֲאָנַה-לע
 :דלענ ףֶכְׁשיו לז הָנְק זַעְבְל לֶאגַה רַמאיו* :לֵאָרְשִב הָדּיעְּתַה תאְזְו
 -לָּבתא י יִתיִנָק יִּכ םּויַה םָּתַא םיִדָע םֶעָהלֶכְ םיֶגקּזל זעב רַמאיִרפ
 םגְויפ :יִמַענ דָיִמ ןוֶלחַמּוי ולכל רֶשַאלּ תַאְו ְךְלָמיִלֶאְל רשא
 תַמַהְדםש םיקהל הָשֶאָל יִל יִתיִנְק ןולֲחַמ תֶׁשֲא הָּיְבַאֹּמַה תּוְרתֶא
 םיִרע "ומוקמ רַעְׁשַמי ויחֶא םעַמ תֵּמַה-םִׁש .תֶרְּכאָלְו ותְלַחְגלַע
 ןתי יםיִדָע םיִנקְּזַהְו" רַעָשַּבְד רֶׁשֲא םַעַהָּ ּורָמאיַויי :םיַה םָּתַא
 םֶהיִּתְש ּונְּב רֶׁשֲא הָאְלְכּו לַחְרּ תיִּבדלֶא הָאְּבַה הָשֶאָהתֶא הוה
 :םֶחל תיֵבְּב 'םש ד ארק" הָתְרַפָאְּב לָיַחְד הָשעו לארי תיִּבדתֶא
 רֶׁשֲא עַרּזַהְְִמ הָדּוהיְל רַמַת הָדְלְירָשַא ץֶרַפ תיִבְּ ףתיב יָהְיְו
 -יַהְּתַ* תּורדתֶא עב חקיו :תאְּזַה הָרַעְּגַהְִמ ףְל הָוהְי ןתי
 הָנְרמאּתניצ :ןֶּב דָלַתַו ןוִיָרַה ּהָל הָוהְי ןַתִיַו היל אביו יהְׁשֲאַל ול
 אָרּקְִו םויה לָאּג ךל תיִּבְשה אל רשא הָוהְיּךּורְּב יִמעֶנ"לֲא םיִׁשָּנַה
 יּכ ְךֵתְביׂשתֶא לָּכְלַכְלו שפג בישמל ל הָיָהְוי5 :לֵאְרׂשיְּב יומש

 :םיִנְּב הָעְׁשַמ ל הָבֹומ איִהְרֶשַא ויל ְבַַארֶׁשא ךתְלכ
 :תֶנָמאְל ָלְדיִהְּתַו הָקיַחְב ּוהָתְׁשִּתַו רֶלְיַהתֶא יֵמֲעְנ חקת
 ֹומְׁש הָנארָקּתַו יָמֲעָנְל ןְּב"דַלְי רמאל םש תנַבְׁשַה ול הָנאָרָקּתַויז
 פ  :דְוָד יִבָא ישוזיבָא אּוָה דַבוע

 דילוה ןורָצָחְויפ :ןורְצָח"תֶא דילוה ץֶרֶפ ץֶרֿפ תודות הלֶאְוי*
 ןושחְנ-תֶא דילוה בֶדָניִמַעְוי :בֶדְניִּמַעז תֶא דילוה םֶרְו םְרתֶא .

 דילוה זעבּו זעבדתֶא דיֶלוה ןומְלָשְוי :הָמְלׂש"תֶא דילוה ןשֶחַנְ
 :דִוְּדתֶא רילוה יֵׁשְיְו יִשָיְתֶא דילוה לב :דבוע-תֶא

 5 51 6 93 תֶא םָּג ₪ זא[5*= | * 1c Q pl MSS ו תִנ | 6 0 דלֶאְנְל |
 7 65+ 16 dikaiwua | 8 6 tdwkev avrg || 9 1 6 181165 9 לכלי |
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  FEהכיא 1126

TRENT 7 

 םָע יִתְּבַר יִעָה דָּלְב הָבְׁשְיוהָביִאי 1
 םִיֹוּגַב יִתָּבַר יהָנֲמְלַאְּכ הָתְיָה
 :סַמָל הָתְיָה תֹוניִדּמַּב יִתְרָש

 הָיָחִל לע ּהָתְעַמְו הלל הָּכְבִת ּוכָּבִ (ב)

 היִבָהְאלָּכִמ .םָחֵנְמ הָלְויִא
 :םיִבְיִאְל ּהָל ּויָה הב ּודְגָּב ָהיֶעְרְְּכ

 הֶדבַע בֶרָמּו יִנֹעַמ הָדּוהְי הָתְלַגּי 0)
 ַחֹונְמ הֵאְצִמ אל םִיוּגב הָבַשָי איה
 :םיְרָצִמַה ןיִּב ָהּוניִׂשָה היִפְרלְּב

 דעומ יֵאְּב יִלְּבִמ תולבַא .ןויצ יכְרּ+ (ד)

 םיִחָנאְג ָינֲהְכ .ןיממוש הירש
 :הָל"ְרַמ איִהְו 'תונּונ ָהיֶתֹלּוְתְּב

 וש ָהיָבְיָא שארל ָהיָרְצ יָה ה
 היִעְשּפ בָרלֲע ּהָנּוה הָיהְייְּכ
 :רֶציִנְפל יבש ּוכְלָה ָהֶלָלֹוע

 ּהָרְדַהְלְּכ ןויִצ'תַּב ןִמי יאצַנ5 0

 הָעְרַמ ּוָאְצְמְאְל יםיִלַָּכ ָהיִרָש יָה
 :ףדור יִגָפְל ַתָמְדאלְב ּוכְלַַ

 ָהיִדּורָמּו ּיְנְע ימי םֶלָשּורִי הרכז ₪
 יםֶדְק.יִמיִמ יָה רֶׁשֲא ָהיָדְמֲחִמ לבי
 ּהָל רזוע ןיאְו רַצידיְּב ּהָמַע לָפְּב
 :יָהָּתַּבַׁשִמדלע וקחש םיִרָצ ָהּוָאְר

 הָתְיְה 'הרינְל * ןֶכילע* םלׁשֹורי ּהֶאְטַח אָטֲת (ה
 ּהָתְוְרַע ּואְריִּ הולי ָהיַרְּבְַמ"לּב
 :רוחֶא בָשֶּתַו הָחְנֲאָנ איהדםנ

post singulos vs habet spatium || 2 0ל 8  | ,ad DY6 1, 15 טפק  
 הייל 141 | 3 6“ rv OABOvrwv atriv; prps ָךיֶרצמ | 4 1? יֵאָּבִמ |
 = יונ ? sed cf Zeph 3,18%( ; 6 frt) תזנּוהְנ (4ץ6ןג6צ6ו) | 6 = !6A אָצְויַו |

 55 0 תָּבִמ | < 6ע םיִליִאְּכ | 7 = ₪ פוס || * ₪6; קזקצ ָהיֶתבָשִמ | 8 == 1 |
cf 17 et A.1 הָּרְנְל  



1,9—18 THRENI 

 ּהָתיִרֲחַא הָרָכָז אָל ָהילּוׁשְּב ּהָתָאְמִטִפ ט
 ּהָל םָחֵנְמ ןיא םיִאְָ רָרָּתַ
 :ביוא ליגה יּכ יֹיְנְעדתֶא הָוהְי הֶאְר

 ְךיּנַמֲחַמ"לְכ לע רֶצ שַרָּפ ןדיופ ()
 ּהָשְּדְקִמ ּואָּב םיוג הָתַאְריִּ
 :ּךָל לָהְקִב ואבידאל הָתיּוצ רֶׁשֲא

 םֶחָל םיִשְקְבְמ םיִחְנָאְג ג הַמעלכי (כ)

 שֶפנ ביִשָהְל .לֶכָאְּב םֶהיֹּומֲחמ ּנֲתג
 :הָלְלוז יִתיִָה יִּכ הָטיִּבַהְו הֶוהְי הָאְר

 ואְרּו וטיִּבַה ךָרָד יִרְבָעְדלְּכ יסְכיִלַא אליי 0
 יִל ללוע רֶׁשֲא . יִבאְכַמָּכ בּואְכְמ שידסא

 וְפַא ןוָרַח םֹויְּב הֶוהְו 'הָנוה רֶׁשֲא
 הָנִהְריו יִתְמְצַעְּב שאדחלָש םיָרְמִמִי ומ)

 רּוחָא יִנָביִשָה יִלְגְרְל תֶשְר שר
 :הָוְּד םּויַהלָּכ הָמָמְָש יִנֵנָתְנ

 ְרתְׂשִי ודָיַּב יִעָשְּפ יל ירקַשַנ + (ג)
 "יח לישכה יִראְצ-לַע לע

 :םוק לכּוא"אל ריב יָנֲ יג
 יֵבְרקִּב יָנֹדֲא ויַריִּבַאלָכ הָלְס55 ס)

 יִרּוחּב רבְׁשְל דעומ לע ארק
 :הָדּוהְי"תַּ תלּותְבל ינדַא ְּךֵרָד תג

 םִיַמ הֶדְרַי יִניִעְויִניִע היכֹוב נאו הָלֲא-לעפ (ע)
 ישפנ ביִשָמ םַחֹנִמ יִּנָמִמ קַחְריּכ
 :ביזא רֶבָנ יִכ םימַמּוׁש יִנָב יָה

 ּהָל םַחַנְמ ןיִא ְהיֶדְּב ןויצ הָשְרַפיז
 ויָרָצ ויָביִבָס | בֶקְעיְל הָוהְי הָנִצ
 :םַהיִיִּב הָּדנְל םֶלְׁשּוְרי הָתְיָה

 יִתיִרְמ ּוהיִפ יִּכ הָוהְי אּוָה קידצ* ₪
min); crrp; 6 oi (pr oi?) 6% dude,48 (ל  sicדּומַחַמ | 12 °° ' Kזז  
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 18 הכיא 2,5—1,19

 יִבאָכַמ ּואְרּו םיִמַעָלְכ אְנועְמַׁש

 :יִבָשַב ּוכְלָה יַרּחַבּו יָתֹלּוְתְּב
 ינּומְר הָּמַה יֵבֲהֲאָמַל יִתאָרָקיִפ ק

 ענג ריִעָּב ינקת וגה
 :'םָשָפִנְתֶא ּוביִשְיְו ֹומְל לָכֹא ּושְקְביִ

 ּורָמְרַמַח יעָמ יִלְירַצִיִּכ הָוהְי האפ רי
 יִתיָרָמ ֹורְמ יּכ יִּברקְּב יּבל ּךפָהָנ
 :תֶוָמּכ תִיּבַּב בֶרָחהֶלְּכַש ץּוחמ

 יל םַחַנְמ ןיא :יִנָא הָחְנָאְנ יִּכ יּועמָשִיי ש)
 תיָשָע הָּתַא יּכ ּושָש יִתְעְר ּוֵעְמַׁש 'יבְואלָּב
 :ינֹומְכ ּיְְיְו "תאָרְקִיוְי "תאְבה

 ומָל לְכועְו ּךיֶנפִל םֶתָעְרְדלְכ אביי (ת)
 יִעָשְּפלְּכ לע יל ְלְלוע רֶׁשֲאַּכ
 פ נד יּבְלְו .יתחְנַא תְּּבַרדיִכ

 ןויצדתַּבדתֶא יִנדַא ווּפַאְּב ביָעַי הָכיִאי (א ל

 לֶאָרְׂשִי תֶַאְפִת ץֶרֶא םִימָשִמ ךילשה
 :וָּפַא סב ריָלָנְרְִדַה רכְזאָלְ

 בקעי תֹואְנ"לְּכ "תא לַמָח *אָל יָנדַא עַלְּבי ב
 הָדּוהְיזתב יִרְצְבִמ .ותְרָבְעְּב סֶרֶה
 :ָהיִרָשְו יהָכָלְמַמ  יללח ץֶרָאל 'עיִגה
 לֵאָרְׂשִי ןֶרְ.לָּכ יףַאֵרֲחְּב עג

 בוא ינְִּמ ֹוניִמְי רֹוָחָא בישה
 ביִבְס הָכְכֲא הָבָהְל יׁשֲאְכ בקעיְּב רעבי

 ירָצָּכ ֹוניִמְו בָצְנ בִיֹואַּכ ותְׁשק רבי ה

 ןויצדתב לָהֹאְּב ןועְדיִדמְחמ לָּכ גרָהיו
 :"ותְמִח שָאְּכ דפְׁש

 לֵאָרְׂשִי עֶלְּב בִיואָּכו יֶנדַא הָיָה ה

 ויָרָצְִמ תֶחָש ָהיֶתֹונְמְרַא-לָּכ עַל
 18 0 םיִּמַעָה | ָפ == 1 ּואָצֶמ אל (a ox ebpovא +( cf 6 3 || 20 1 תֶומ

ft al;ל-ל  | pnw cfsקצ prתיבב תומכ, גו תֶוָמ ךת תיבב(?) | 21 6 ועמש ;  sקזק 

 al del ושש vel התא cf* | > 1c 3 ("תֶא) אֵבָה | 1? תארק | Cp 2, 11 קזמ ביִעַה |

 2 * 0 אלו | ל ה? || < 17 ריִּנַה | 41? םיִלָלֲח 6 3 (שפק ,) | * 1? 6 6** = ּהָּכְלַמ
 65 | 3 * 634 ופַא | ל ?dl? | 4° dl (vel dl בָצְנ) | * exc vb nonn || 5 1 ויִת--
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 :הָיְנאְו הָּיִנַאַת הָדּוהְי"תַבְּב בריו
 יִדעְמ תֶחש 'ּכָש ןֵּנַּכ סָמְחיַֿפ ו

 תֶּבָשְו דעומ ןויִצְּביהָוהְי חַּכְׁש
 :ןהכו למ וּפַאםעזְּב ץֶאְנִיו

 ושּדְקִמ רַאנ וחְּבְזִמייִנדַא חנק 0
 ָהיֶתּונְמְרַא תַמּוח בִיֹוא"דִיְּב ריִּגְסִה

 :דעומ םויְּכ  הָנהְיתיִבְּב ּונְתַנ לוק
 ןויצזתּב תַמֹוח תיִחְׁשַהְלו הוה בֵׁשָח* (ח)

 על ודי ביׁשֲה- אל וק הָטְנ

 ּלְלמֲא והָחי הָמּותְו לָח"לְבֲא
 היֶחיִרְּ ירְֵּׁשְו דֵּבַא ְהירָעְׁש ץֶרָאְב 'ָּעְבַט (ט)

 הָרוּת ןיִא גב ָהיֶרָשְו ָּכְלַמ
 :הָוהְיַמ ןוזְח ּואְצְמְדאָל ָהיִאיִבְנ-נ

 ןיצ"תנ נז ₪ 0 ובשל ()

 מל תלות ןשאר קראלי ודירוה
 יִעַמ ּורְמְרַמַח יניע תוָעָמְּדב כ (כ)

 יִמַעְתַּב רָבְׁש-לע ייִדבְּ ץרָאל ְךּפְׁשִנ

 :הָיְרק תֹובֹחְרּב קני ללוע 'ףַטעב
 ןולנ גָד הָיַא ּורָמאְו םֶתֹּמֲאְלִצ (ל)

 ריע תֹובֹחְרּב ללֶחָּכ םַפָטַעְתַהְּ
 :םָתֹמֲא קיָחילֶא םָׁשְפנ ּךפתְשַהְב

 םלָׁשורי תֵּבַה ךְל"הָּמַרֲא "המ "ךדועַאדהַמיי (ם)
 ןויצדתּב תַלּותְּב ְּךַמֲחְנַאו ְךֶליהְנְׁשַא המ
 :ָּךְלדאָּפְרִי ימ ְּךֶרְבַׁש 'םיַּכ לוָדְגדיִּ

 לַּפְתְו אנש ל ּוזַח ךיַאיִבְג< ₪
 ּךתיבש ביִשָהְל ףנועה לע ּלְגאָלְו

 :םָחּוּהמּו אָוָש תוָאְשִמ ל חיו .
  | 7 cf Sion v6 | g ° sicותָּכָשִמ =  sed cf? || * prbב39, ?1 ;3 6 * 6
 |  | 12/61ףֹטעַּב  1 ftה =  i bזס | ? ב 693 יִרבְּכ |  min) |? 41יז (ט

 | הָמּו | < 66 טו  MSS Vrsז3 * א עא, 0 'יֵעַא, 1 ₪ 6 ע ךרַעָא | * קו
5 6 DD £ super fe (ךַּמַמ) | 14 0 ךַתּובָש, א ָךַתיִּבְש 
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 .0 הכיא 32—2,15

 ֵרליִרְבְע-לּכ .םיפכ ְךיָלָע קת 5
 \ םָכְׁשּורְי'תַּבילַע םֶשאר ּועְנְיו וקרש
 :'ץֶרָאָהלַכל שושָמ' יפי 'תַליִלְּכ .ּורָמאָוש ריִעָה תאָוֲה
 < ףובארָּכ .םֶהיֵפ ךילָע צפי"

 ּונָעַפּב ּורָמֲא ןשדוקרחיו קרש
 :ּוניִאְר ּונאָצְמ 'ּוהָניּוקָש םּיַה הֶז א

 ותְרְמָא עַצְּב םֶמֶז רֶׁשֲא הוהְי הֶׂשְעיז ע
 לֵמֲח אָלְו סָרֶה םֶדָקייַמיִמ הָּנצ רשא
 :יִבָע ןֶרָק םיִרֵה בָא ְּךלְע חמשוו

 ןיצזתַּב "תָמוח יָנֹדֲא-לֶא יםָּבְל קעצייצ | (צ

 הָלְיַלְו םָמּוי .הָעֶמְּד לַחַּבַכ ידירוה
 :"ָךְניִעתַּב םּדִּתִ-לֶא ךָל תנּופ יֵנּתּתלַא

 תֹורֲמְׁשַא שארֶל ללב יֵבָרויַמּוקפ ק
 "ינדַא יִנָּפ חַכָנ בל ג םִיַּמַכ יִבָפש
 ףיללוע שָפָנ- לע ְךוֿפַּכ ויָלֲא יִאְׂ
 :'תוצוחדלָּכ שאְרּב בָעְרַּב םיִפּוטעֶה

 הָּכ תללוע יִמְל הָטיִּבַהְו הָוהְי הָאְרפ (ר)
 םיִחָּפִ יִלְלֹע םִיְרּפ םיִׁשָנ הָנְלֵכאּת-מַא
 :איִבְנְו ןהכ ינדא שְּקִמַּב גְרָהְידִא

 ןקזו רענ יתוצוח ץֶרֶאְל ּובְכָשי
 בֶרָתְב ּולְּפַנ יַרּוחבּו יִתְלּותְּב
 :ּתְלַמְח ָח 'אל ּתְחַבַט ְּךֿפַא םוַּב ּתְנרֶה

 ביִבָּסִמ יִרּוגְמ דעומ םוויָכ אָרְקֶּתַי> (ת)

 דיִרָשְו טיִלָּפ  הָיהְיףַא םּוְּב הָיָה אלו
 פ | :םֶלָכ יִבָיִא יִתיֵּבְרְו יִּתְחַּפטדרַׁשא

 :ותְרַבַע טְבָשְּב יִנָע הֶאְר ָבָּגַה יִנָאי 8 א

 :רואדאלו ךָשח ליו גהְנ יתוא2

 iN פ)

4 - 
1 

  et'איש  dl (mtr cs); alאלילכ) | ל-* 0 corona (cf syrד600006 6% 5 15

 ָהּונֲעְּּב ןיו;?ל  5MSS 3 post 17 (5) | 16 * 1 ₪ 6 8(ע)  del | v 16ריַעָה

  | = ml: 5ְּךֶל יקעצ; קזקצ (ךלק) ּךַבְל 'צ | * 1 תַלּותַּב; pזקצ יִמָה ! == 18
  | => 4לאו | % 3755 6855 דיניע | ז0 * 0 הָליַלב | * זוז 55 הוהי 830
add | בז * | ? 'חַּב | * imlt MSS Vrs אלו || 22 1 ₪ Dמְנוֹי, pps יֵרְרֹוגְמ )a 

 רוג = imere) cf 0 gui terrerent me || Cp 3, 1 69 הָאר.
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3.3—29 THRENI 

 :םּויַה"לְּב רי ּךֶפַהי בֶׁשָי יב ךַאי
 :יִתּומְע רֶּבַש יִרועְו יִרָשְב הָלְּבּי
 .:הָאְלְתּ שאר ial יִלָע הָנָב

 ית דיככה אא אל ירעב רד
 :ייִתְלְפְּת 'סֶתָש עּושאו קַעְא יִּכ םג*
 :הָּגע יָתֹביִתְנ תיִזְנְּב יִכְרְ רד

 :םיִרָּתְסִמָּב היִרַא יל אּוה בֶרא בי (ד)
 :םמוש יֵנָמָׂש יִנָתְשַפְיה ררוס יִכָדְּדיי
 :ץחל אָרָטַּמּכ .ינביציו ותָשק ריי

 :ותָפָשַא יִנָּב יִתְֹלָבְּב איִבַהִיג (

 :םויַהִלָּכ םֶתָניִנְנ יִמַעְדִלָכָל קחָׂש יִתיְהיּ

 :הָנעל ינְְה םיִררְמב יֵנעיְִִּהי
 :רֶפַאְּב יֵנׁשיִפְכַה יּנַׁש ץֶצְחְּב סָרָנוי6
 :הָבֹוט יִתיֵׁשָנ יִשְפַנ םיִלָשַמ חַנְזִַ יז
 :הָוהְיִמ יּתְלַחֹותְו יחְצִנ דַבָא רמֹאָויי

 :ׁשאָרְו הנעל יִדּורְמּו יָיְנָעְדרֶכְזיפ
 :יִשָפַנ "לע ַחיִשְתְו רוכְזִּת רכזי
 :ליהוא ןּכ" -לע בל" לא ביִׁשֲא תאי

 :ָמחְר לאל יכ .יונמְתִאְל יִּכ הָוהְי דסי ה;
 ְָתנּומֲא הָּבִר םיִרקְּבַל םיִׁשָדֲחי
 :ּול ליחוא ןֶּכילע יֵׁשְפַנ הָרְמָאי הָוהְי יִקְלְח

 :ונשרדת שפל קל הָוהְי במי ₪
 :הוהְי תַעּושְתְל יםֶמּודְו ליִחָיְז בוש

 :ּויְרּועְנּב לע אָשְידיִּ רגל בוטל

 :ויִלָע לַטְנ יִּכ םדִיְו דָרְּב בׁשי% (

 :הָוקת שו ילוא והיפ רָפָעַב ןתיי
 5 = ;dub 6 ישאר; קצקפ 'ת ישאר "יו; 31 ישאר יו.האלת || 6 115 6" 'ּב)

g S spinis | 0ִּתִמ | ' prpsשץ | *  non8 םֶתָשְ) ; 3 ( mlt MSS D8 5  

 ירָא |13 © 1006; 6°39 טוס, prb 16666 || 14 1 prb 6 Seb ca 501155 8 םימע |

 17 6 6 "ו; 95 חַנְוִּתַו | 20 0 ַתֹוׁשָתְו (ג חחש), K חי --; קזקפ ַחּו- 6 |

 1MS 6%! 63 ומת | * trsp ? post םישדח 23 | 24 ** 1? יִּתְרַמָא || 25 0 וקל

 א ּווקְל | 26 ** קזק םַמְדְו לַחָיְי צ6| םֶמּוד ּולֲחָי | 27 קו 5 155 מ.
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 = “132 הכיא 3.3055

 :הָּפְרֶחְּב עבְׂשִי יִחָכ ּוהָּכִמְל ןָּתוי
 :ינדא | םָכֹועְל חנו אל יִּכיי כו

 :ןָדָסֲח בֶלְּכ םֶחְרְו הָגוהםִא יִּכי
 :שיִאיִנָּב הניו ֹובָלַמ הָּנֶע אָל כ

 :ץֶרֶא יריסא לָּכ וילנר תַחָּת אּבִדְל (ל)
 :ןוילָע יגָּפ דָנָג רָבְּניטַּפָשִמ תוטהְל
 :'הֶאְר אל יָנֹוֲא ֹוביְִּב םֶרֶא יתָועְל

 :הָּנַצ אל יָד יִהָּתַו רַמָא הז יָמֹּז מו
 :ביּטַהְו תֹוֲעָרה /אְצְת אֵל ןויְלָע יִּפַמ*
 :וָאטֲח-לע רָבּג יח םֶדֶא ןנואָתְיְדהַמ

 :הָוהְיירע הָבּושְנְו 'הָרְקְחַנְו יּוניִכְְד הׂשְפִחַנִפ ₪
 :םיִמָשַּב לָא-לַא םיֿפַּכילֲא 'ּונָבְבְל אָשְניי

 ְָהָלְס אל הָּתַא ּוניִרְמּו ונְעָשְּפ ּונֲחנ
 ְתְלָמִח אל ּתְַרָה ּונַפְרִּתַו ףַאְב הָתַּכַסג ₪

 :הָלְפְּת רֹובעֶמ דל ןְנְעָב הָתָּבַסי
 :םיִמעָה בֶרָקְּב ּונָמיִשְּת סוָאָמּו יָחָסּפ

 :ּוניֵבָאלְּכ םָהיִּפ ּונילֲע וצפ*(פ)

 :רֶבָשַהְו 'תאשה ּונָל הָיָה 'תַחפְו דַחַּפּז
 :יִמַעְדתַּב רֶבָש-לַע יִניִע דֶרִּת םִיַמְיִנֶלַפ*

 :תנְפַה ןיִאמ  הָמְדַת אָלְו הָרָנִנ יָניֲעּפ ו
 :םְיְמְׁשִמ הָנהְו אָרְֵו ףיִמׁשי-דעפ
 :יִריִע 'ֵתֹנְּב לָּכ * ישְפַנָל יהָלֶלוְע ניי

 :םֶּנִח יביא  רופצַּכ יֵנּוָרְצ דוצ5* = (צ)

 יב ןְבָאודיַו = יח רובב ּוָָמצ
 :יִּתְרזנִנ יִּתְרְמֲא יִשארדלע םִימ"ופָצ

 :תּיּתְחִת רֹוְּבִמ הוה מש יִתאָרָקפ ק
 = בז ®Var הוהי ; exc vb, cf 33 שיא ינב | 32 QMS וי-- | 33 pro הָניַו קג 5

 NA!) || 36 * mlt MSS ע min || ל 68 eirev, prps הצר; 1 prb 48 | 3g 6 ואָטֶח

frt recte || * prps 7הp— || 4r * mlt MSSכרד, mויאָטַח | 40° 6  Q mlt MSS 

v 46--48 (9)אלו ||  ml: MSS Vrs639 ּוניֵבָבְל | 1 6 63 לע; 9 א | 43  
x. 0066 (Jig) ?), 6MSS rpéuoc, 06 49--51 (ע) | 47 * 6 MSS 5 post 

 9 חַפּו > | < pl MSS GA ((חטקטו6) 6 W, sim % || 50 prps ידע צel יִּכ"דע |

 5ז == קזקפ הוהי ללוע :ייְנֲע (צפק +) || *-* 1 ? תֹונְּבַמ +vel f( תֹוכְּבַמ) | 52 5?
 +79 | 54 6 חשו (יִּתְשְרֶגְנ



3,56-- 8 THRENI 1133 

 :'יִתַעְושל ייִתָחְוַל ְּךְנְנָא םִלעַּת-לַא ָתְעַמְׁש לוקי
 :אָריִּתלַא ְּתְרַמֲא ָךֶאְרְקָא םִייְּב ְתְבַרָקז

 :יַח ְתְלֵאָג יִׁשְפַנ יביר ינדַא ּתְבַרפ ר)
 ;יִטּפָשִמ הָטְפָש יִּתְתּוע הָוהְי הָתיִאְרפ

 :יל םֵתֹבְׁשְהִמ"לב םֶתָמְקִ לָּכ הָתיִאְרֹֿפ

 :ילע םָתְבְשָהְמילָּכ  הוהְי םֶתְפְרח ָתְעַמשיי ש
 :םויַהְלָּכ יִלָע םֶניִנָהְו ימָק יִתְפש
 :םֶתְניִגַנמ יִנַא | הָטיֵבַה םֶתְמיִקְו םָתְבְש

 :םָהיֵדי הֵׂשֲעַמְּ הָוהְי לּוָמְג םָהָל ביִשֶּתִי (ת)

 :םָהָל תלת בֵל"תַגנְמ םָהל תת
 פ | הָוהְי "יִמָש תַחַּתמ םֶדיִמְשַתְו ףאְּב תא

 בוָטַה םֶתָּכַה אנש בָהֶז יםעוי ּהָכיֶאְי 4
 :תוצּוחלְּכ שאָרְּב ׁשֶדק"יִנְבַא ּהְנְבַפּתְׁשִת

 ָּפַּב יאלה םירקיה ןויצ נב (ב)
 :רציי ידו ּהשעמ שֶרָחילְבִנְל בָשָחָב הָכיִא

 ןָהירִּג 'ּוקיניַה דש ּוצְלֲח "יפני ג
 :רּבְדַמְּב 'םיִנֲע כ רֹוְכֲאְל ימעתַּ

 אָמָצַּב ּוֵּכַח-לֲא קנוי ןּוׁשָל קבְּר+ (ר)
 :םָהָל ןיִא שֶרפ םֶחָל ּולַאָש םיִלָלוע

 תּוצּוחַּב ּומָשְנ םיגדעַמל םיִלְכֲאָה ה)

 :תֹותפְׁשא קח | עֶלּות ילע םיִנָמָאָה
 םֶדָס תאַטַחְמ ימעתַּב ןוע לג ו

 :םִיָרְי ּהָב ּולָחדאלְו עַגְריֹומְכ הָבּופֲהַה
 בֶלַחַמ ּוחַצ גֶלָשִמ ִהיִריִזְנ וכד 0

 :יםָתְרְזִּג ריִפַס םיִניִנּפִמ 'םֶצע ּומְדָא
 תוָצּוחַּב ּורְּבִג אל םִרֲאָּת רחְׁשִמ ךשחי 0

 56 * 1 ₪ יִתָחְוַצְל 661 6 ס6ףסוצ) | * ;(dl )Var 274185 '?1, 65 יִתְעּושיל |
58 dl | 60 272155 639 ‘7y (dl mtr cs) | 61 pl MSS ;יל dl | 63 6%* 

 ְךְנָנִמ ?, 69" = 1 ג 'ְגנ | 64 MS: 3 םֶלּומְּג | 65 69 ךְתֶאְלִת | 66 *6
 , + == luzitל ||  * 66% obscuratum estד , | * dl 6 OMS | Cp 4ףיִמש 697%

 cf arab (trsp +( | 2 22155 66י-- | 3° . םיִּנַּת | * 8 'ִנַה || < :5 ? 6 3 הָתְיַה|
51 6 0 mit MSS Edd 625 DJp'9; א dub | 5 1 םיִנְדַע םֶתְל vel 41 ל | 

6 = sine hominun opera cf 6 66600 || 7יוָהיֵרֲעַנ | 1 1 fr (םֵרָא) םֶרֹוע 

prps ‘3B םצעמ | > dub; prps ‘tl. 



 .4 הכיא .: 1

 :ץַעְכ היה שָבְו םֶמָצַעְלַע םֶרֹוע דפ
 1 בַעְר יֵלְלַחַמ בֶרָחיֵלְלַח ּויָה םיִבוטְפ ש

 :יִדָש יתֹובּונְּתִמ םיִלָקְדְמי ּובֲזְי םָהש
 ךהידלו ּולָשְּב תוויָנָמִחְר םישנ ידיי 0

 :ימע-תּב רָבָשב .1מָל תורבל יָה
 וָּפַא ןורח ְּךפְׁש וּתָמַחדתֶא הָוהְי הָלַּכיי כ

 :ָהיֶתַדְסִי לכאתו ןויִצְּב שאת
 לָבַת יִבָשְי לפו ץֶרֲא"יכְלמ י ּוניִמֲאָה אֶל (ל)

 לורי יִרעָשּב בואו רצ אבָ
 הְיְַהְּפ תַנֹוֲע ָהיֶאיִבְנ תאָּטַחַמיג מ

 :םיקיּדצ םּד ּהָּבְרְקִּב םיִכְּפַשַה
 םּדַּב ּולֲאֹגנ תוצּוחב 'םירוע וָעָב+ (כ)

 :םָהיֵׁשְבלְּב עב ולוי אל
 ּועְגִתלא ורּוס "ּורּוס ומל וארק" אָמַט ּורּוְס 5 (פ)

 :רּוְנָל ּופָסוי אָל יםִיּנַּב ּורָמָא' ּועָנדִּ צב יִּ

 םָמיִּבַהְל "ףיסוי אֶל יםָקְלִח הָוהְי פיפ
 :ּננֶח אל 'םינקז 'ּואָשָנ אָל םיִנֲהְכ נפ
 לָבַה ונָתְרע-לֲא ו ּוניִניִע הָניִלְבִּת הָגיִדוע יל
 :עָשוי אל יונ"לֲא ּוניֿפצ ּונָתיּפצַּב

 ּוניֵתֹבְהְרְּב תֶכָלִמ ּוניִדְעַצ ּוָדְצִיפ (צ)

 :ּונָצְק אָביְּכ ּוניָמְי ּואָלְמ ּונצק ברק
 םִיַמְׁש יִרְשָּנִמ ּוניִּפְדְר ּויָה םיִלְקי (ק)

 :ּונָל ּובְרֶא רֵּבְדַּמַּב נק םיִרָהֲה"לע
 םֶתותיִחָשְּב דָכְלְ הָוהְי חישָמ ּוניִּפַא חורי ר)

 :םיוגב הָיַחְג ולב ּונְרֹמֲא רֶׁשֲא
 יץוע ץֶרֲאּבי "יתְבָשוי  םודָא-תַּב יִחָמְׂשְו ישיִׂשי (ש)

 9 == ;dub קזק 'ִתַּכ םיִדָקּומ 2) | זס ? תּורְבְל | 12 1 6 0 6 לכ, א לכו |
érphropot avrg) |םיִרְבֹ )6  frt add, vel | fitל  | mit MSS J min14 *  

 15 °° ?add | ל ®iMSKe וצאב 6 (vhpencav Gn3J& ע ;iurgati sunt 1 ? ּןדָנ |

 = add |16 cf ad 346 | * 23155 6 Dp; prps bp? | * prps ּופיִסּוי |
 flsing | 3 1 prb 6 6% םיִאיִבְג | 177 0 סז 0 ונידוע ; קזל הָמ-דע (ג! דוע

 el הָנְדְע = הָּנַהדדִע) | 18 = | ft so ּורָצְק | 20 | םֶּתְחָשְּב cf 6 6צ 7. 6

Cplיִּתְבַשְוי || ל-5 ₪51 955  K Kתש  judy) | 21 * Qו 00ד₪ע )6%  

ir Gel.וע ©  om 

AF 



4,22—5,22 THRENI 1135 

 :ִרָעְתַתְו יִרְּכְשִּת םֹוּכירְבֲעת ְךילעזסנ
 ְךָתּולְגַהְל ףיֶסֹו אל ןויצזתּב ְךְגוע-םת== (ת

 פ - יךיְתאטחדלע הָלִּג םודָא-תּב ְךגֹוע דָקֶּפ

 :ּונַתְפְרִחתֶא הֶאְרּו טיִּבַה :ּונָל הָיָה"הְמ הָוהְי רַכְזי 5.
 :םיִרְכְנְל יּוניִּתְּב םיִרזְל הָכְּפָהְנ ּונַתְלַחְנ
 :תֹונְמלֲאכ ּוניָתֹּפֲא בָא ןיִא ּוניִיָה םיַמֹותְּ
 :ּואָבָי ריִחְמַּב ּוניִצַע ּוניִתְׁש ףָסָבְּב ּוניִמיִמְי
 :ּונל"חנּוה אל ּונָעְְי 'רנפדרב "נְראָוצלַע5

 :םָתְל עְבְָל רושא .דָינְתנ םיצמ
 ּונְלָבְס םַהיִתְגוע ּוגְחַנֲא | םֶניֵא ּואָטָח ּוניָתֹבֲאְז

 :םִדָיִמ ןיִא קרפ ּונָב ּולָשַמ םיִדָבְע
 :רָּבְמַה 'ֹבָרֲח ינְפִמ ּונמְחַל איֵבְנ נׁשְפנְבי
 :בַעְר תופעל יִנָּפִמ ּורַמְכְנ רּוָנַתַּכ ּונָרֹועיס

 :הָדּוהְי יִרָעְּב תֶלְתְּב ונע ןיִצְּב םיִשְניי
 ּורָדַהְג אֶל םיִנְקז נפ ּולָתַנ םֶדיְּב םיִרְשיי
 :ּולָשְכ ץַעְּב םיִרְעְּו ּואָשְנ ןוָחְט םירוחביי
 :םֶתְגיִגְּנִמ םיִרּוחְּב ּותָבְׁש רעשמ םיִנָקזי
 :ּונְלּוחְמ לָבָאְל ָּךַפֶהְג ּונָּבְל שושָמ תַבָשי
 :ונאטח יּכ ּונָל אָנְיוא ונשאר תֶרָמע הלפני

 :ּוניִניִע ּוכָשַח הָלֲא-לע נבל ; הָוָד הָיָה הו-לֲעז

 :ּובוכְלַה םיֶלְעְּׁש םֶמָשָש ןויצירַה לע
 :רוְו רול ְךאָסְּכ בֶשַּת םָלועְל הָוהְי הָתַא
 :םיִמָי ראל ונבְזעת ּונתְּכְשת הצל הָמְלְי

 :רָאמירע וניל ְתְצְק רנתסאמ םָאָמימֲא יב
Cp 5, 1 א טיִּבַה, 0 הָטיִּבַה | 2 exc [צל ? | 3 0 ןיא | 4 9% 

aliter (JD); | AM cf 60 פאו 6 || = ** 6 conjg 6 4; 2 praem Zuyég: prps 

  | | 6 6ריִנ* 2( | * 0 אלו  (= iugum)ונָּפַט  prpsל | (— 4, n 5 MSS 1Jצ"לע
  prpsּוני--- | ל  (et NI?) | g * mit MSS'ִאְו  | :Q 19 TULםֶהָל

 | רֶמְכָנ  vel melius 6 6%ּונירוע  1 6 pl MSSדס | .. 2 pladis efבָרח
13 6 iXabOiidv, V mpudice abusi sunt || 18 sic 8 6 Or; pl MSSK םמשהש | 

 הוהי צe ךילא | * 0 הָב-. ! 41 ? ve'ַאְו | כז * כז ינדא; 643% 19



 6 תלהק 8

 5 תלהק
 :םֶלָשּוריִּב ְךֶלַמ דוְַָּּב תֶלֶהְק יֵרְבּי 1

 :לָבָה לָּכַה םיִלְבִה לבה תלהק רַמָא םיִלָבַה לבה
 :שָמָשַה תַחּת למעיש ולָמַעלַבְּב םֶדֶאל ןרְתְידהַמּי
 :תֶדָמע םֶלּועָל ץֶרֶאְהְו אָּב רודְו ךלה רוה
 יףאוש ומוקמ- לֶאְו שָמָשה אָבּו שָמשַה חַרֶזוכ

 ןוּפָצְדלֶא בבוסְו םּורָּדלֶא ףלוה6 :םש אּוה חָרוז
 :חּורֶה בש ויָתֹביִבְס- לע ַחּורָה ךְלּוה בבס בבוס
 אָלָמ ּוְניִא םִיַהְו םִיַה לא םיִכָלְה םיִלחְּנַה- לז
 :תַבלְל םיִבָש םַה םש םילְה םיִלחְגַהש םוקָמלא
 רּבדל שיא לָכּויאְ םיִעָגְי םיִרְבְַּה"לְּכ*

 :ַעָמָשמ ןזא אָלָמִת"אָלְו תוארל ן ןיע עּבְׁשת-אל
 ׁשֶדָח"ִלְּכ ןיִאְו ; השיש אּוה הֶׂשֲענׁש-הַמּו הָיָהִיִש אּוְה הָיְהְׁש-הַמּפ
 הָיָה רָבָּכ אּוָה שֶדָח הֶז-הַאְר רמאיִׁש רֶבְּד שי :שָמָשַה תַחִּת
 | םיִנרְחֶאְ םֹנְו .םיִנְׂשאָרְל ןורכז ןיא יי :ּוניִנָפלַמ הָיָה רֶׁשֲא םיִמָלְעְל
 ס :הגרחאל ּויְהיִש םע ןורָּכַז םֶהְל הָיִהְידאל ויָהיש

 -תֶא יִּתְתָנְוי :םלשּוריּב לֶאְרְשילע ּךְלִמ יִתייָה תלהק יִנֲאופ
 -ואּוה 'םיִמשה תַחִּת הָשַענ רָשָאלָּ ילע הָמְכֲחַּב ותל שורדל יִּבָל
 -דלָּבדתַא יִתיִאְר+ וְּב תונעל םֶדֶאְה ינבל םיִהלֶא ןֵתְנ עֶר ןְיְנְע
 ַתּוְר תּוערו לבה לָּכַה הָּגַהְו שָמָשַה תַחַּת ּוׂשענְׁש םישעִמה

 :תוְנָמַהל לכּוידאל ןורְסָחְו יוקתל לכוודאל תֶוְעְמי5
 הָמְכְח יִּתְפַסּוהְו יִתְלְּגַה הנה יִנַא רמאל בלד יִנָא יִּתְרַבִּדי

 :תַעָרְו הָמָכְח הָּבְרַה הֶאְר יֵּבַלְו םֶלָשּורידלע יִנָּפְל הָיָה" רֶׁשֲא-לְּכ לע
 .קזדםֶּנָש יִּתְעַדְ 'תולכְׂשְ 'תוללה יתַעַדְו הָמְכָח תעדל בל הָנִּתֶאְוי

 :ַחּוְר ןונעַר אּוה
 :בוָאְכְמ ףיסוי תַעָּד ףיסּויו סַעָּבבְר הָמְכֲח בֶנָּב יִּכיי

 Cp 1/5 7 1. (cMSS™) ףאוש ומוקמ- לאו | גס ,5 ויָה | 13 * ס:

 לֶא | ל os 309 שָמָשַה cf 1,3.9 etc || 15 * 1 pזל ןֵקָּתַהְל | * קוק תֹולָּמְהְל |
 16 405S: םלשוריב (27) | ז7 ** 1 תַעַדְו הָמְכָח | * | 6 תסמת 5 תּולְלֹוה

 )10,13( || < n mlt MSSלכו.



28 ECCLESIASTES 1137 

 בֹוטְב הֶאְרּו הָחְמִׂשִב הָכְּסִנֲא אָּגדהֶכְל יּכְלְּב יִנֲא יִּתְרַמָאי 2
 הֶּז-הַמ הָחמשלּו לְלּוהְמ יִּתְרַמִא קּוחֶשלי ס :לָבָה אוה-םנ הֵּנִהְו
 הָמְכְחַּב גָהֹנ יִבלו יָרָשְּבְתֶא ןַייּב ךושְמְל יִּבְלְב יִּתְרִתּ :השע

 ּושעי רשא םֶדָאָה ינָבל בוט הָזיִא הָאְרֶאדרֶשַא דע תּולְכְסְ זֶחֶאְלְ |
 םיִּתְּב ל יִתיַנְּב ישעמ יתְּדְַה :םָהיִיח יִמָי רַּפְסִמ םִיַמָשַה תַחֶּת

 -לָּכ ץע םֶהָב יִּתְעטְנְו םיִסּרְרֶפּו תו יל יִתיִשָעַי :םיִמָרּ יל יִּתְעטְנ
 :םיִצַע חמוצ רַעָי םֶהָמ תוקֶשַהְל םיִמ תֹוכַרְּב יִל יִתיַשָעַ :ירפ
 ןאַצְו רֶקְב 'ּהָנְקִמ םָּג יִל "הָיָה תיַב"יַנְבּו תֹוחָּתְׁשּו םיִדְבַע "יתיִנָק
 ףסָּבְסנ יל יִּתְסַנֶּכ :םֶלָשוריב יִנָפל גיהש לָּכַמ 5 הָיַה ּהָּבְרַה
 תֹוְגְנעַתְו תורָשְו םיִרָש 5 יִתיֵׂשע תֹוְניִדּמַהְו םיִכְלְמ תלְֶסּ בֶהָזְ
 ינָפְל הָיָהְׁש למ יִּתְפַסּוהְו יִתְלדְגו :"תוָּשְו הש םֶדֶאָה יִנְּ
 יתלַצא אל יניע ולאש רֶׁשֲא לכי :יל הֶדָמַע יִתְמַבִח ףא .םֶלשּוריּב
 ילמע-לכמ ַחַמָׂש בלי הָחְמְׂשִ- לָּכִמ יֿבל"תַא יתְעֹנִמיאל םֵהָמ
 ידי ּושַעָש יׂשעמ-לבב יִנָא יִתיִנָפּויי :יִלָמעד לָּכִמ י יקח הָיְה-הַזְו
 ןורְתִי ןיִאְו חּור תּועְּו לָכַה לכה הָּגַהְו תושעל יִתְלמעש למעכי

 :שָמָשַה תַחָּת
 םֶראָה 'הָמֹויְּכ תיִלְכַסְו *תולְלוהְו הָמְכָח תֹוָאְִל יִנֲא יִתיִנָפּויי

 ׁשיַש יִנָא יִתיִאָרְויג :'ּוהּושָע רַבְּכרׁשַא תא ְּלֶּמַה יִרָחֶא אּוביַׁש
 :ִךָשְחַהְְִמ רוָאָה ןֹורְתיְּכ תּולְכסַהְִמ הַמְכְחַל ןֹורְתִי

 ךְלוה ְּךָשִחּב ליִסָּכהְ ושארַּב ויניע םֶכָחָהְיי
 יִּבְלַּב יָנֲא יּתְרַמִאְוי5 :םֶלְּכתֶא הָרְקִי דָחֶא הָרְקמְש יִנָא-םנ יִּתְעְדָיַו
 יּתְרַּבְְו רֶתִי זָא יִנַא יִּתָמְכְח הַּמָלְו יֵגֹרְקִי יִנָאְדנ טיִסְּבַה הָרְקִמְּכ

 רכש םלועל ליִסּבַהְד םע םכחְל ןורכז ןיא יּכי5 :לָבֲה הָזיּנַׁש יֵּבַלְב =
 יֵתאַנׂשְווק :ליִסְּכַה-םִע םֶכֲחָה תּומי ְךיִאְו חָּכְׁשִ לָּכַה ; םיִאְּבַה םיִמָיַה |

 לָבָה לָָּהיִ שָמָשַה תַחַּת הָשַעַגַש הֶׂשְעמַה ילַע ער יִּכ םיִיַחַה-תַא
 למע ינָאש יִלָמַעְ דלָּבתֶא ל יִנָא יִתאָנָשְוי* :חּוְר תּועְרּ
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 1138 ו תלהק 3,11—2,19

 | םַכָחָה עדוי ימּופ :יִרְחֶא הָיְהּיַׁש םֶדֲאְל ּונחיִנאָש ׁשֶמׁשַה תַחָּת
 | שָמָשַה תַחֶּת יִּתְמַכֲחְׁשְו יתלמעש ילָמַעלֶבְּב טלשיו לפס וא .הָיָהָי

 | יִּתְלמְעש למעֶה "לכ לע יבלדתַא שאנל יִנָא יִתוְּבַסְוי :לָבֲה הז
 םדאְלּו ןורשכבו תעַרְבּו הָמְכָחַּב ולמעש םֶדֶא שיחי :שָמְשה תחת
 הָוה-הַמ יפ :הָּבַר הָעְרְו לָבַ הָז-םג וקח ּונָנּתִ בלמע אָלש
 -לַכ יִכּמ :שָמְשה תחת לַמע אֹּוִהַׁש ֹוּבָל ןויעְרְבּ ולָמעלְבְּב םֶדָאְ
 :אָּוה לבה הז" ובל בכָש"אְל הלילב-םנ ונָיִנְע סַעַכְו םיִבאָכַמ ויִמָי

 ולָמעב בוט ושָפַנתֶא הָאְרֶהְו הָתְׁשְו לאיש יםָדֲאְּב בוט" ןיָא=י
 יׁשוחי ימּו לכאי יִמ וכ :איִה םיִהלֲאָה דימ יִּכ יִנֲא יִתיִאָר הז
 הָחְמְשו תַעַדְו הָמְכָח ןָתָנ וינָפְל בוטש םְדֲאל יָּב6 ייִנמַמ ץוח
 הז םיחלאה נפל בּוטְל ּתֲתְל סוכל האל ןינע ןַתָנ אָטוחלו
 ַחּוְר תּועְרּ לבה

 ס + :םִיָמָׁשַה תַחּת ץֶפָחְלְכָל תעו ןַמָז לפלו 3

 תָרָלְל תעי
 תַעַמְל תע
 גורַהְל תע

 ץורְפִל תע
 תוּכְבְל תַעּי
 רופָס תע
 םיִנְבֲא ְךיִלְׁשַהְל תע5
 קובחל תע
 שקַבל תע
 רֹומְׁשְל תע
 עורקל תעז

 תֹוׁשֲחל תע
 בהָאָל תע*

 הָמחְלִמ תע
 :לַמֲע אּוה רַשַאְּב הֵׂשֹועָה ןורֶתִי-הַמ

 תּומְל תַעְו
 :עּוטנ רוקעל תַעָו
 אופרל תַעְו
 :תֹונְבְל תעו

 קוחשל תעְ
 :דּוקְר תו
 םיָנָבַא סֹונְּכ תָעְו
 :קּבַחמ קהרל תַעְ
 רֵּבַאְל תַעְ
 :ךיִלָשַהְל תר
 רֹוּפְתַל תַעְו

 :רָבִדְל תעְו
 אנָשל תַעְ
 ס | םוֶלָש תעְו

 -תֶא יִתיִאָרס
 הֵׂשֲ לָּכַהתֶאִי :וָּב תוגעל םֶדֶאַה ינבְל םיִהלֶא ןֵתְנ רֶׁשֲא ןיְנַעָה
 םרֶאָה אצמוהאל רֶׁשֲא יִלָּבַמ םֶּבְלְּ ןתְנ םֶלעָהתֶא םַג וְּתַעְב הפי

20 mlt MSS 6 + יִּתְמַכֲחַׁשְו (cf 19) | 24 * 1 כז 6 6S יל (cf 22; 6,12; 8,15)| 
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 ןיִא יִּכ יִּתְעַדָיי* :ףוסדדעְו שאְרִמ םיִהלֲאָה הָשְעְדרֶשַא הָשָעַמַהתֶא
 םֶדָאָהלָּכ םגְוי זוייחְּב יבוט תושעלו חומשל"םִא יִּכ םָּב בוט
 יִּתְעדְייּצ :איִה םיהלַא תַּתַמ ולֵמע-לְכְּב בוט הֶאְרְו הָתְׁשְו לכאיש
 ףיסוהל ןיִא לע םלועל הָיִהְי אּוָה םיִהלֲאָה השי רֶשא-לּכ יכ
 רָבָּכ הָיְהׁש-הַמי5 :ויָנְפְלִמ ואריש הָׂשֲע םיִהלֲאָהְו עגל ןיִא ּונָמְמּו
 :ףָרְרנ-תֶא שָקַבְי םיִהלֲאָהְו הָיָה רֶבְּכ תוָיָהְל רֶׁשֲאַו אּוה

 םוקִמּו עַשְרֶה הַמַׁש טָּפְׁשִמַה םוקְמ שָמָשַה תַחַּת יִתיִאְר דועְוי
 עָשְרַהתֶאְו קיִדצַהתֶא יֵּבלְּב יִנַא יִּתְרַמָאיז :עשָבֶה הָמָש קְדּצַה
 יִּתְרַמֲאי :םש הָשַעְמַהלָּכ לעו ץְפת-לְכְל תַעְדיּב םיִהלֲאָה טּפְׁשי
 "םֶהֶש תוארו םיִהלֶאָה םֶרָבְל םֶדָאָה יֵנְּב .תרְבְדלע ִבְלּב יִנַא
 יהָרְקַמּו הָמַהְּבַה 'הָרְקִמּו םָדָאָה"יֵנְב הָרָקַמי יי :םֶהָל הָּמָה "הָמהְּב
 -ןמ םֵרָאָה רַתֹומּו לָּכַל דָחֶא ַחּוָרְו הַז תומ ןַּכ הֶז תֹומּכ םֶהְל = ֹדָחֶא
 הָיָה לכה דָהֶא םּוקָמִדלֶא ףלוה לָּכַהְ< :לָבְה לָּכַה יִּכ ןִיָא הָמָהְּבַה
 הָלעֶה םֶרָאָה יִנָּב ַחּוֵר עדי ימי :רַפעֶהלֲא בש לָּבַהְו רפָעָהְוִמ
 יתיִאְרְו* :ץֶרֶאְל הָטַמְל איָה 'ֹתָדָריַה הָמַהְּבַה ַחּורְ הֶלְעַמ איה
 יִמ יִּ כ וקלח אָּוהייּכ ויִשַעַמְּב םֶרָאָה חמְׂשִי רֶׁשֲאַמ בוט ןיִא יִּ
 :ּויָרֲחַא הָיְהִיַש הָמְּב תֹואְרָל נאיבי

 תַחֶּת םיִשַעִנ רֶׁשֲא םיִקָשַעָה"לְּכתֶא ּהָאְרֶאְו יִנָא יּתְבְׁשְוי 4
 םֶהיקֶשִע דָיִמּו םָחְנְמ םֶהָל ןיאְו-םיקשעָה תַעְמּד ו הָּגַהְו שָמָשה

 םיִיַחַה"ְוִמ ּותָמ רֶבְכֶש םיִתָּמַהתֶא ינא חּבַשְו :םַחְנְמ םֵהָל ןיאו ַח
 הָיָה אָל ןֶדעְזרָשִא תֶא םֶהיֵנְׁשִמ בוטוי :הָנָרע םייח הָּמַה רֶׁשֲא
 :שָמָשַה תחת הֶׂשְענ רשא עֶרָה הֵׂשעֵּמַהיתא הָאְרְ"אל רשא

 איה יִּכ הָשְעַמַה ןורָשְּבדלָּ תֶאְו למה לָּכתֶא יִנָא יִתיִאְרְו

 ור תוערו לָבַה הזימנ ּוהעְרְמ שיִא-תַאנק =
 :ורָשְּבתֶא לָכֹאְו .ויִדָיתֶא קבח ליְִַּה
 :חּוְך תּועְרּו לָמַע םִינפָח אָלַמִמ תַחְנ ףכ אָלְמ בוט6

 םָכ יִנָש ןיִאְו דָחֶא שי" :שָמָשַה תַחַּת לָבָה הָאְרִאְו ינַא יִּתְבַשְוז
 ןיַמְלּו רשע עֶּבְׂשִת"אְל ויגיִע-םג ולמע- לכל ץק ןיִאְו ולןיִא חַאָנ ןֵּ
 :אּוה עֶר ןְְנעֶו לֵבָה הֶז-םַג הָבּוטַמ יִׁשְפנ"תֶא רַפַחַמּו למ יִנֲא
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 1140 תלהק 5,11—4,9

 יב :םֶלָמַעַּב בוט רֶכָש םֶהְלישי רֶׁשֲא דָחֶאָהְְִמ םִוַנְׁשַה םיָבּוטפ
 ינש ןיִאְ לפיש דָחֶאָה ליאו ורֵכֲחתֶא םיִקָי ידָחֶאָה ּולפי'זםא
 -םִאְוי> :םֶחָי ךיא דָחַאְלּ םֵהָל םָחְו םִיִנָש ָבְּכְׁשִי-סַא םָגִיי :ומיקַהְל
 הָרַהְמְב אל שלשמה טּוחַהְו דְנָנ ּוָדְמעַי םִינָשַה דֶחֶאָה ופקְתי
 רשא ליסְכּו | ןקז למ םֶכַחְו ןֵּכְסִמ דלי בוט :קתַנִי
 ותּוכְלַמְּב םּג יִּכ ךלמל אָצָי םיִרּוסֶה תיִּבָמְדיִּכ:+ :דוע רָהְּזַהְל עדיאל
 םע שמשה תַחִּת םיִכְלַהְמַה םייַחה- לּכ-תֶא יִתיִאְר5ַּ :שָר דלּונ
 הְיָהרְׁשַא לֵכְל םֶעָה"ַלְכְל ץק-ןיא 6 ויִּתְחִּת דמעי רש יִנָשה דליה
 :ַחּוְר ןויערו לבה הזםְניִּכ ובדּוחְמֶשי אל םיִנורְחֶאָה םַּ םהינפל

 תֶּתִמ עמָשל בֹוַרָקְו םילֶאָה תיִּבדלֶא ףךלת רשאכ * יגר רָמְשיז
 :עֶר תושעל יםיִעְדּוו םֶניִאיָּ יחבז םיִליִסּכַה"

 םיהְלָאָה יִנָּפַל רֶבָד איצוהל רהמי-לַא בלו ףיֿפ- לע לּבְּת-לַאי 5
 :םיִטַעָמ ךיִרְבְד ּויָהְי ןבְדלע ץֶרָאָהְלַע הָּתַאְו םִיִמָשַּב םיַהלֲאָה יִּ

 ספ :םיִרָבְּד בֶרְּב ליס לוקו ןיְנע בֹרָּב םולְחַה אָּב כי
 םיִליִסְּכַּב ץֶפֲח ןיִא יִּכ מלל - רֵחַאְּת-לַא םיהלאל רֶדָנ רדת רָשַאְּבּ

 :םלַשת אָלְו רודִּתָשַמ רְּדִתְאל רֶׁשֲא בוט+ :םלָש רדִּתדרָשַא תֶא
 יִּ ידאְלַמַה י נפל רמאהלַאְ ךְרָשּבתֶא איטחל : ליפתֶא ןֵּתּתהלַא
 :ָךיִדָי 'השעמ"תֶא לָּבְחְו ףלוק-לע םיִהְלֶאָה ףצקי הָּמָל איִה הָנָנְׁש
 :אָרְי םיָהלֲאָה"תֶא יִּכ הֵּבְרַה םיִרָבְּדּו םילבַהְ תומלח בֶרבי יב

 ּהָמְתִּתִ לא הָניִדְמַב הָאְרִּת קֶדָצְו טַּפְׁשַמ לגו שר קְׁשֲע-םַאי
 ץרא ןורְתיַול .:םהילע םיִהבְנּו רמש הב לעֶמ ּהְבְנ יִּכ ץֶפֲחַה-לַ
 :דָּבְעָנ הֶדָשְל דל איִה לֵכַּב

 -םַג הָאּובְת אל ןֹומָהַּב בַהאדיִמּו ףַסֵּ עבשיײאל : ףֶסָּכ בהאפ
 יִּכ ג היַלְעבְל ןּורְׁשְּכ"הַמּו היִלְוא ּוּבַר הָבּוטַה תובְרֶביפ :לָבָה הז
 :ויִניִע תיאְרְ"םא

 ריִשָעָל עָבָשַהְו לכי הָּבְרהְדִאְו טעְמ"א דַבעָה תש הָחּותְמי
nonn MSSול א[ | 14 1 6  mitזס *-* קזק יִנָשַה דָחֶאָה לפי | ל 1 6 604  

 םירופַאָה | 15 ? add || 177 *1 6 0 130155 80 ףלגר; א ְּףיֶלְנַר | = 5 חַבַו
guominus .. (idioma Mischnicum,1? תושַעַלְמ  velכ;  ins D§םיִליִמְּכַה | < ?  

7msS5,5 * 8 םיהלאה | <  huius libri sermoni md absonum) || Cp 

etiamדו 'הו ; ' prםילבה םירבדו  Or 58% ‘WYO | 6 = latet ut vid crrp; prps 

 םיברָּב םילבהו תומולח ןינע ברב 64 2) | 8 א איה: 0 אוה | 0 1 קזל ןמָה
 (ב dittogr); prps etiam (cf SE) ing | ro ] prb 6 0 תּואְר; א תיִאְר.
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 תַחָּת יִתיִאְר הָלוח הָעְר שי יי :ןושיל ול ַחיֵּנַמ ּונְגיִא
 ןנְנעְּב אּוהַה רֶׁשֲעֶה דָבֲאְוי :ֹותָעָרְל ויִלָעְבְל רּוָמָש רֶׁשֲע שָמָשַה
 םוָרְע ומָא ןֶטָּבִמ אָצי רֶׁשֲאְכ :הָמּוִאְמ ודָיְּב ןיִאְו ןֵּב דיָלּוהְ עֶר

 הֹז-םגְופ :ּודיְּ ךליש ולמעב אשאל הָמּואְמּו אָבָשְ תבל בּוׁשְי |
 ם 5 ַתּורְל למעיש ול ןוְרְתַידהַמּ דלי ןָכ אָּבָש תַמְעללְּכ הלוח הֵעְר
 3 4% הָּבְרַה סַעְכְ לאי ֶׁשֲחַבי דימו

 -ןתְנז רש ותרמו רּפְסִמ שָמְשַה"תחת למעיש וולְמע- ts הָבּוט
 יהלֲָ ל; רֶׁשֲא םֶרָאָה ל ני וקל אּוְהיִּ םיִהלֶאָ ל

 וייח ימידתֶא רכז הברה אל יב :איה םיִהְלֶא תַּתמ הז ולמעב
 "ב תחְמָשְּ הָנעַמ םיִהלֲאָה יב

 :םֶדֶאָהְלַע איָה הָּבִרְו שָמָשַה תַחָּת יִתיִאָר רשאי הַעְר שָיי 6 |
 .ושפנל רַפָח ונָניאְו דובְכְו םיִסָכְנּ ורע םיִללֲאָ ול" ךןְּתִ רֶׁשֲא שיא

aeתובר םינָשו האמ שיא דילוידסַא :אּוה ית ולח לבה הז  

 -םַנְו הָבּוטַהְִמ עֶבְׂשִת"אְל ֹוׁשְפַנְו ויָנָשיַמְ יָהוׁשובְרְט הָיָה
 אָּב לָבָהְביִּכי לָפָּנַה ּונַמִמ בוט יִּתְרַמֲא ול הָתְיָהאל הָרּובְק
 תחג עָדָי אָלְו הֶאְרִאְל שמשני :הּפְכְי מש ּךָשָחְּו לי ךָשָחְּ
 אָלַה הָאְר אָל הָבּוטְו םימעּפ םיִנָש ףֶלֶא הָיָח ּוְלאְג :הָזַמ הָזָל
 :ףלוה לֵּכַה דָחֶא םּוקָמדלֶא

 :אָלָמִת אל שָפָּנַהיםֶגְו ּוהיִּפְל םרָאָה למעה לכ
 :םייחה דנג דלהל ַעְדוי נעל" הַמ ליִסּכַה ןמ םֶכֲחַל רֶתוידהמ יּכ5

 :חּור תועו לבַה הז"נ פנדל םיניע האמ במ
 ןידְל לָכּוידאְלְו םָדֶא אֹּוֲהרַׁשֲא עֶדּונְו ומש אַרְקַנ רֶבָּכ היְהָשהַמיפ

 רַתידהַמ לבה םיִּבְרַמ הֵּבְרַה םיִרָבְדשַי יִּכיי ּונַמִמ ףיִקַּתְּש םע
 ולָבָה יִּיַחְיִמְי רפְסַמ םיַחַּב םאָל בוט-המ עָדוידיִמ כי :םֶרֶאל

 פ | :שָמָשַה תחת ויָרחֲא היְי"המ םלָאל ריי"ימ שא לצּכ םׂשעו
 14 632 -Hier 0 151 prb תַמֲעֶלְּכ | 16 ** 1 6 6 םעכְו לָבָאְו ָךׁשֹחְּב
 יִלָחָו הֵּנְרַה | :7 ** ? 1 הפי רשא בוט רג | 5 16 0 וייח lo לו הָנע |

Cp 6, 1 20MSS+-A7In (cf 5 .12( | 3 = קצק ויִהְי םיּבַרו | 8 קזקפ עדזימ | 
ro Q Or Ap, א + ‘DOW ex תי NRW (cf 2,22). 



 1142 תלהק 7,125

- 

 :'ְדְלוה םוָמ תומה םֹויְו בֹוָט ןָמׁשִמ םש בוטיי ל
 הָּתִׁשִמ תיִּב"לא תֶכִָּמ לָבֲא"תיִּב"לֶא תֶכָלָל בוט:

 :וְּבללֶא ןִּתַו יחהְו םֶדֲאָהלְּכ ףֹוס אּוה רֶׁשֲאַב
 :בל בטי םיִנְפ ַעָרְבִיִכ .קוִחְׂשִמ סַעָּכ בטי
 :הָחְמׂש תיִבָּב םיִליִסָּכ בָלְו לָבֲא תיִבְּב םיִמָכֲח בָלי
 :םיִליִסּ ריש עמש ׁשיִאַמ םֶכָח תַרעּב עמשל בוט:
 :לָבַה הָזְיַנְו ליִסְּכַה קָחש ןַּכ ריטה תַחּת םיִריִפַה לוקְכ כ
 :הָנְּתַמ בֶלתֶא דָּבַאיְו םֶכָח ללוהי קְׁשעֶה יּכיז

 :חּוְר ּהֵבְּגִמ ַחּורְְּרֲא בוט ותישארמ רָבָּד תיִרחֶא בוט
 :חּוְגְי םיִליִסְּכ קיִחְּב סעכ יִּכ סוכל חורב לַהבְּתלַאי
 הָלֲאַמ םיִבֹוט יָה םינשאָרָה םיִמיהש הָיָה הָמ רמאת-לא

 :הָז"לע ּתְלַאָש הָמְכְחַמ אל יִּ
 :שָמָשַה יִאֹרְל רָתְֹו .הָנֲחֿנ"םַע הָמְכָח הָבֹוטיי

 :ְהיֶלְְב הָיַחִּת הָמְכְחַה תעד ןוָרְתְו ףָסָּכַה לַצְּב הָמְכְחַה לֵצְּבי יב
 :וְתְּוע רֶׁשֲא תֶא ןתל לָּוי ימ יִּכ םיִהלֲאָה הׂשֲעמ-תֶא הָאְריי
 הָותַמָעל הֶזתֶא םַּג הֶאְר הָעְר םיָבּו בוטָב הָיָה ּהָבוט םֹנְּביי

 :הָמּואְמ ויִרְחַא םֶדָאָה אָצְמְי אלָש תַרְבִּהלַע םיִהלֶאה הָשָע
 עָשְר ׁשיְו וקְרְַּב רבא לידע שי יִלָבָה יִמיִּב יִתיִאְר לֹּכַהתֶאיי

 םָּכַתְתִּת-לאְו הֵּבְרַה קידצ יֵהְּת- לאי :ותָעְרַּב ךיִרַאמ
 תּומַת הָמְל לכס יֵהְּת-לַאְו הָּבְרַה עׁשְרַּת-לַא יז :םֶמושּת הל רתוי
 -יִּכ די תֶא חנַתְלַא הֶּנִמ-םגְו הָזְּב זָחֶאָּת רָשַא בוט י* :ִּךּתַע אל
 הְרָשעַמ םֶכֲחְל זעּת הָמְכָחַה יל :םלְכיתֶא אֵצְי םיֶהְלֶא אָרֵי
 -הָשְעִי רשא ץֶרָאְּב קידצ ןיא םַדָא ייפ :ריִעְּב יָה רֶׁשֲא םיטילש
 -לַא ּורֵבַרְי רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה"לְכְל םג*י :אָטֲחָי אָלְו בוט
 םיִמָעְּפדםִנ יב :ףללקמ ָךְרְבַעהתֶא עָמָשְתְדאְל רשא בל ןֶתּת

 הולכי :םיִרחַא תל תם רשא בל עְֶי תב
 -הַמ קוחְרי :יֵנָּמִמ הקוחְר איִהְו הָמָּכָחֶא יִּתְרָמָא הָמְכָחְב יִתיִסִנ
 "יּבִלְו יֵנֲא יִתובס= :ּונָאְצְמְי ימ קמע ו קֶמַעְו הָיָהְש

 Cp 7, 1556 4 (ט maj) | * prps תֶדְלּוה 61 63 | 2 sic 09% א" הֶּתשמַה
 7 * fit vb quaedam exc, expl gr (Prv 16,8( תואובת ברָמ | הֶקְדַמְּב i בוט

SEYמ || 12 = ' prps1,1( | 10 63'חְב || זז  (Abothםיִנְתַמ  prpsטָּפְׁשִמ אלְּב || *  
(cf 2,79 00 מלב M5565 ְךיִדְי | 22 0 הָּתַא | 25 * MSSלָּב | 18  Rasלֵצְּכ  

err ex lin prox).רּותְל יִבְל יִּתַתַנְו (תעדל  prps 
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 תּולְכַפַהְו לכ עַשְר תעֶדָלְו ןיִּבָשָחְו הָמְכְח ׁשָקבּו רּותָלְו תַעְדְל
 םיִדוצְמ איִה"רְׁשַא הָשָאָה-תֶא תֶנָּמִמ רֶמ יִּנַא אָצּומּו< :'תולְלוְה
 אָטוחְו הָּנֶמִמ טְלְמִ יהא יִנָפְל בוט היד םיִרּוסַא הב םיִמְרִחְו

 ףלָאמ דַחֶא םָָא יִתאְָ ₪ שנ השק רוע רשאי בח
 רֶׁשֲא יִתאָצְמ הָו"הֲאְר רַבְלי :יִתאָצִמ אל הָלָא"לְכְב הָשָאְו יִתאִָמ
 :םִיִּבר תונבָשח ּושְקַּב הָּמַהְו רֶׁשְי םֶדָאָה"תֶא םיִהְלֶאָה הָשֶע

 רֶבְּד רָשַּפ עַדֹוי יִמּו םֶכָחָהַּכ ימי 5
 :אֿבְׁשִי ויִנָּפ זָעְו ויִנָּפ ריֵאָּת םָדָא תַמְכָח

 ויִנָּפִמ לֵהְּבִּתדלַא :םיִהלֲא תעּובְׁש תַרְבְּד לעְו רמש למי יִנֲא2
 -רֵבְּר רֶׁשֲאַּבצ :הֵׂשֲעַי ץֶפחִי רֶׁשֲא-לְכ יִּכ עֶר רֶבְְּב דֵמעַּתלַא ךְלּת

 :הָׂשֲעּת-המ ולירמאי ימו ןומְלׁש למ
 :םֶכִח בל עַרָי טַּפְׁשִמּו תעְו עֶר רָבָּר עָדָי אָל הָיְצִמ רמושי

 ונניַאדיִכז :ויָלֲע הָּבַר םָרֶאָה תעֶריִּכ טַּפְׁשִמּו תע שי ץֶפח -לָכָל יב
 טיִלְׁש םֶדָא יא ול דיִגְי יִמ היָהְי רֶׁשֲאַּכ יב הָהיׁש-המ עדי
 תַחלָשִמ ןיאו תֶוָמַה םוויְּב ןוטלש ןיאְו חּורָהדתֶא אול ַחּורְּב
 ןֹותָנְו יִתיאְר הזז לבזתֶאפ nese עַשְר טלמיאָלְו הָמֲחלַמַּב

 טלָש רֶשֲא תַע שָמָשַה תַחַּת הֶׂשֲענ רש הָׂשֲעַמלכל יֵּל"תֶ
 :ול עַל םֶרֲאְּב ה

 ּוכְלַהְי ׁשֹודָק 'םוקְמִמּו 'ּואָבְו םיִרָבְק םיִעָשְר יִתיִאְר ןֵכְבּויפ
 יהשענ-ןיא שאיי :לֵבָה הָז-םּג ּוׂשְעְַּכ רֶׁשֲא ריִעְב "ּחְּכִּתְשְיְו
 תושעל םֶהְּב םֶדָאְהדיִנְּב בל אֵלְמ ןפדלע הַרָהְמ הָעְרַה 'הׂשעמ 'םיְתַ
 רֶׁשֲא יִנֲא עדי יב ול ךיראמּו תֶאְמ עֶר השע אטח רַשַאיי :עֶר

 היָהיזאל בוט :ויִנָפַלַמ ּואְרִיְ רׁשֲא םילֲאָה יֵאְריְל בּוּט"היִהִי <
 -שי+ :םיִהלֲא יִנפלַמ אָרי ּונָניֵא רשא לֶצּכ םיִמָי ךיִרָאידאלְו עׁשרל
 םהְלא עיגמ רשא םיקידצ שיורשא ץֶרֶאָהע השענ רֶׁשֲא לָבָה

  1:,ז7) | 26 1 קזל 'ֵאו | 27 = | תֶלָהְקַה רַמָא;  )6 a4קזט תּוללּוה 1" 25
128 | Cp 8,11? אָנָשְי cf Thr 4,1°; 6S אָנָשי ויָנפ ty) | 2 aut praen יִּתְרַמא 

(2,1; 3,17. 18), aut 1 6 68 תֶא" (pro (ינא | 3 116MSS 39 bַוא | 4 17MSS 
$ minus bene כ | 5 * 15MSS 6 wn | 9 6 pלְהָר | ro * 1 saltem 

  b 1 vel 6 261155 (incl cod Hill) Dipgp}, velואבו; ? 1 6 6 םיִאָבּומ םי םיִרָבְק ו
  *1וחְּבתשי | זז , ' 200155 AZO 80, minus beneשרק םוקממו | <1וכי

 . זֶאָמ  | > 1 prb (cf 639) npn || 12 1 6 6הָשַענ | וי 5 םגתפ



 1144 תלהק 9,10—8,15

 םיִקיִּדַצַה הֵׂשעמְּכ םֶהְלִא עיִנַּמָש םיִעָשְר ׁשיְו םיִעָשְרַה הֵׂשֲעַמָּב
 בּוטדןיא רֶׁשֲא הָחְמָשַהתֶא .יִנַא יִתְחּבַשְוי5 :לָבָה הָז"םֵנׁש יִּתְרַמָא
 וולי אּוהְ חומש תָּתְשְלְ לָכָאְלְא יִּכ שָמָשַה תַחָּת םָדֲאְ
 :שָמָשַה תחת םיִתלֲאָה ולְןַתנרַׁשֲא וייח יִמָ ולָמעב

 רֶׁשֲא ןְיְנעֶה"תֶא תֹואְרלְו הָמָכָח תַעְַל יבְלתֶא יִּתַתְנ רָשַאָּכי
 :הָאֹר ּונְניֵא ויִניִעְּב הָנש הָליִלב םיּב םנ יִּכ ץֶראה"לע הֶׂשֲעַנ
 -תֶא אוצָמְל םֶדאַה לפי אל כ םיִהלֲאָה הֵׂשֲעַמ"לְּכדתֶא יִתיִאָרְול
 שָקבְל םָדֲאָה לע רֶׁשֲא לַשַּב שֵמֵׁשַהתַחַת הׂשענ רֶׁשֲא הֵׂשְעַמַה
 | :אַצמְל לָכּוי אֶל תַעֹלְל םֶכָחַה רָמאידסא םנְו אָצְמִ אָלְו
 םיִקיִדצַה רֶׁשֲא הָלּכתֶא רובל בליל יִּתַתָנ הזז לָּכתֶא יב 9
 עדי ןיא הָאְנַש"םנ הָבֲהֲא-םג םיִהלֲאָה יב םֶהיִדָבַעַו םיִמְכֲחַהְו
 עְׁשְרָלְו קיל דַחֶא הָרְקִמ לפל ירֵׁשֲאַּכ ל5ֿה> :םָהיִנְפְל לָּכַה םָרָאָה
 יאט בוטַּכ חבל ּונָניִא רשאלו בולו אמט רוָהְטִלְ יבוטל

 שַמָשַה תַחָּת הְשענ-רׁשַא לֵכָּב ערוה :אַרָי הַעּובְׁש רֶׁשֲאכ עֶּבָשְּגַה
 םֶבָבְלְּב יתוללוהְו .ער"אלמ םָרֲאָה"יִנְּב בל םגְו לכל דָחֶא הָרְקִמיִּ

 לא רָבְו רֶׁשֲא ימי :םיִתַמַהִלֲא 'ויִָאְו םֶהיִחּב
 :תַמַה הָיְראָהְִמ בוט אּוָה לח בֶכליִּכ ןוָחָׁשִּב שי :םיִיחְהדלָּ
 דֹוֲע-ןיִאְו הָמּואָמ םיִעְדּוי םֶניִא םיִתָמַהְו ּותָמִּיַש םיִעְדוי םייחה יִּכ
 םֶתֶאְנְקְדּנ םֶתֶאְנֶשדְ םֶתְבַהאַּנ< :םֶרְכַז חַּבֶשַנ יִּכ רָכָׂש םֶהְל
 תַחִּת הָשִעְנ- רׁשֲא לָכְּב םֶלועַל דוע םֶהְ ןיא .קלחו הָדָבֲא רֶבּ

 :שַמָשַה

 גי בֹוט"בָלְב התַשּו ְָמְחַל הָחְמְשְּב לָכֲא ְךלי
 :ךישעמ -תֶא םיִהְלֲאָה הָצְר רֶבְכ יִּכ

 :רָסְחי-לַא ךשאר-לע ןַמַׁשְו םיִנָבְל יִדְנְב ּויְהְי תע- לבב
 -ןַתְנ רֶׁשֲא ְּלְבָה יח יִמְוילְּכ ָתְבַהָארַׁשא הָׁשֲא-סע םיַח הָאָר
 ףלמעבו םייַחּב לח לאּוַה יִּ דלה יִמי לכי שָמָשַה תחת ל
 תֹושעל ָּךְָי אָצְמִּת רֶׁשֲא לו :שָמָשַה תַחַּת לַמע הָּתַארָשַא

 ד ל ין

sed prps ג רותלו cf 1,13; 23: 7, 2 | Ss 51 6 )6(59 רֶׁשֲאַּב ;לָבָה םהיגפל 
(S etiam לָבָה sed cum ל * ins c 60 עַרָלְו | te Var® :אָטֹהַּכ cf 2,26; 

7,26; 8,12; 9,18 | 3 *1 prb תוללוהו (cfad 1,17( | ל 1prbc 2 םֶתיִרֲחַאְו | ו 
  | 9 = dl 6 7MSS 56 )erroreרָּבְחִי (רּב-- 15%; א רָחְּבַי 6564 22155 0 6

16060 ||» sic Q9; KO איה || ro == MSS™ .ךחכב תושעל 
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 רֶׁשֲא לואְשִּב הָמְכָחְו תַעְדְו ןוּבָשָחְו הָשעְמ ןיא יִּכ הָשְע ּךדֲחכְּב
 :הָמש ךלה הָּתַא

 םיִרֹוּבגַל אָלְו ץורָמַה םילקל אל יִּכ שָמָשַהְתַחַת הָאְרְויִּתְבִׁשיי
 אל םגְו רשע םיִנֹבנַל אָל םַגְו םֶחל םיִמְכֲחַל אל םנָ* הָמְחַלִּמַה
 םדאַה : עלוחאל םַּג יֵּכי> :םֶלָּבדתֶא הָרקִי ענפְו תעיִּכ ןח םיעְיל
 חַּפַּב תוזְחַאְה םיִרָפִצַכְו יהָעְר הָדֹוצְמְּב םיִזְחֶאְּנָש םיִגְַּּכ ותָעְדתֶא
 :םֶאְתּפ םהילע לופְתָשְ הֶעְר תַעְל םֶדָאָה יֵנְּב 'םיִשְקּוי םּהְּ

 ריי :יִלֲא אוָה הָלודְנּו שמשה תחָת הָמְכַח יִתיִאְר הני
 הָנְבּו ּהָתֹא בֶבֶסְו לּודָג ףְלֶמ ָהיֶלֵא אָבּו טָעְמ ּהָּב םיִשְנַאְו הָנַטְק
 אּוהטַלְמּו םֶכִח ןָּכְסַמ שיא ּהָב אָצַמּו55 :םיִלֹדָג םיִדֹוצְמ ָהיָלְע
 :אּוהַה ןָכְסִמַה שיִאָהתֶא רַכְז אל םָדָאְו ותָמְכְחְּב ריִעָה"תֶא
 וירבדו הִּוזְּב ןֵּכְסִּמַה תַמְכָחְו הָרּובְנִמ הָמְכָח הָבֹוט יִנֲא יּתְרַמֲאוו
 :םיִעָמָׁשִנ םֶניֵא

 :םיִליִסְכַּב לשומ תָקענִמ םיִעָמְׁשִנ תַחַנְּב םיִמָכָח יָרָבְּדיל
 :הֵּבְרַה הָבּוט דָּבַאָי דָחֶא אַטֹוחְו ברק יִלָּבַמ הָמְכְח הָבּוט 5
 ידּובְּכִמ הָמְכָחַמ רֶקְי ַחָקּור ןמש ייבי ישיִאְבִי תַוַמ יֵבּובְזי 0

 :טָעְמ תּולְכִס | :ולאמָשְל ליִסֶּכ בֶלְו .וניִמיִל םָכָח בל
 :אּוְה לָכְס לָּכַל רָמָאְו רָסָח בל ףלה לָכְמהֶשְ ְךְרּבדסְנו

 חגי אֿפְרמ יִכ חַנתילאָךְמוקמ לע הָלַעַת לשומַה חּור"סא+
 :םיִלוד םיִאָטַח

 :טיִלָשַה יִגְפָלִמ אָציִש הָנְנְׁשִּכ שָמָשַה תַחָּת יִתיִאְר הָעְר שי5
 :ובשי לָפַשְּ םיִריִשְעְו םיִּבַר 'םיִמורמַּב ילָכָפַה תב
 :ץֶראַהלע םיִדָבַעַּ םיִכלה םיִרָשְו | םיִחּוס"לֲע םיִדָבֲע יִתיֵאָר

 :שָחָנ ּונְכשָי רַדָּנ ץֶרפו לו וְּב ץמּונ רפת
 :םָּב ןְכָסִי םיִצע עקוב םֵהְּב בָצָעַי םיִנָבֲא ַעיִּסַמ

 לקלק םִיִנָפ- אל | אּוהְו לּזְרַּבַה הָהְקםֲא וס

 יהָמְָח ריׁשְכַהיןורְתְו רבי םילמו
 :ןוׁשְלַה לַעבְל ןורְתַי ןיִאְו שַחְְאולְּב ׁשֶחָנַה ךשודסַאיי

 12 * ? dl (dittogr ex linea inf) | ל ? 1 םיִשְקונ || 14 1 6 21155
Cp ro,אָטַחְו |  prps( 20,20; ]65 29,3) | 15 114155 60 םֶכָחְו | 18 Dtםירּוצמ  

 ז *1 ּושיָאְבַי | 4 (ditogr( 6 685 || * 124155 30 ‘כמו: pצקפ הָמְכָחַה רק
 בַאַּת | 3 א לֶכְסַהְשְּכ ; 0 קטז 55 לָכְסָשָּכ | 6 * 638 לָכְסַה | לו 'ִמָּב |

vr ץצ 4% ' 

 = קזק5פ רישכה המכח; קזקפ 'ח רָשָּכַה.
74 )| 
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 :ּונֲעְלַבְּת ליִסְּכ תיִתְפֶשְו ןֶח םֶכְחדיִפ יִרָבּדיי
 :הָעְר תּוְלְלוְה ּוהיֿפ תיִרַחֶאְו תּולְכְס ּוהיִפ"יִרְבּר תַלְחִּתיצ
 להיִהְיִשדהַמ םֶרָאָה עדיאל םיִרָבָד הָּבְרַ לָכָסַהְויי

 גול דגי ימ  ויִרחֶאְמ הָיהְי רׁשֲאַו
 :ריִעדלֶא תֶבָלְל עדיאל רשַא ּונעניַּת יליִסכַה מעי

 :יִתְׁשִב אלו] :ולָכאי רֶקּבַּב ךירָשְו רעב בלש ץֶרֶא לואי
 הָרּובְנִּב ּולָכאי תעְּב ּךיִנָשְו  םיִרּוחְְִּב ךּכְלַמְש ץֶרָא ְּךַרְׁשַאיז
 :תִיָּבַה לד םִיַדָ תילַפְׁשִבּו הָרָקִּמַה ְּךַמִי יםִיַּתְלַצַעַּבי

 לּכַה"תֶא הָנעַי ףָסָּכַהְו םיַח חַמׂשִי ןַיְו םֶחָל םישע קוחשליפ
 ריִשַע לְלקְּת-לַא ְךְבֵּבְׁשִמ יֵרְדַחְבּו | ללקּת-לַא למ ךעֶּדַמְּב םגי

 :רָבָּד 'דיגְי יםַפנְּכה לעבּו לּוקַה-תֶאְךיֶלֹוי םִיַמְׁשַה ףוע יִּ
 :ּונָאָצְמִּת םיִמָיַה בֶרְבִדיִּכ םִיָמַה יִנּפדלַע ִמְחל חלשי 11

 :ץֶרָאַהְלע הָעְרהְיָהִי-הַמ עַרַת אל יִּב הגֹומְׁשְלםגְו הָעְבשל קָלֲחדְּת*
 וקירי* ץֶרֲאָה" "לע םֵׁשֿג םיִבָעֶה אלמא

 :'אּוָהְו םש ץֶעָה ליִפִיש םוקְמ ןפְצַּב םָאְו םְרְַּּב ץע ליטא
 :רּוצָקִי א םיִבֲעָב הָאֹרְו עֶבְוי אל חור רמש+
 הֶָאְלְמַה ןָטָבְּב םיִמָצעּכ ַחּורָה ְּךָרְההַמ עדוי ְּךְניֵא רֶׁשֲאַּבפ

 לֹּכַה-תֶא הָשְעי רָשַא םיִהלֲאָה הֵׂשעַמ-תֶא עַדָת אֵל הָבָּכ
 ּךְדְי חַנַּתלַא ברל ךֵעְרותֶא עֶרְז רק"

 :םיבוט דָחָאִּכ םֶהיֵנְׁש-םֲאְו הָזזוא הֶזַה רָשְכִי הֶז יִא עדי ָךְניִא יִּכ
 שֲמְׁשַה-תֶא תֹוֲאְרל םיניעל בוטְו רואָה קֹותָמּול
 המשי םֶלְכְּ םֵדֲאָה היִחְי הָּבְרַה םיִנָש"םִא יִּכ
 :לָבָה אּבָש-לּכ ויָהְי הָּבְרְַיִּ ּףשחה יִמיתֶא רכז

 ךיֶתורּוחְב ימיִּב ךְּבל ָּךְביטיִו ולב רּוִחְּב חַמָׂשפ
 ףיגיע יֵאְרַמְבּו ְּךְּבִל יִכְרדְּב ףלהו

 :טפׁשִּב םיְִלָאָה ךאיבי הָלְאְָי כ עו
 ךֶרָשְּבִמ הָעְר רֵבֲעַהְו ְּךֵּבִלִמ סַעָּכ רֶסָהְויי

 :לָבֶה תּוִרֲחְׁשַהְו תּוָדָלַהְיְּכ
prps630 המ | 5 ו %8*6 ליִסָּכַה | 18 *  b33 אלו | MSS14  | 

 םיפנכ | ל 1 דיני | ,Cp rr 3 5 6 ה ןופצב . 4 .+וקיִרי | ל 55 אוה
1 prb vel Nl), vel mi (cf2,22) | 5 ** 1 prb 6 oss 6 1םיִמָצֲעָּב | ף 6 
Q 100155 .--הֶא 
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 הָעְרֶה ימָי ואבָי"אְל רֶׁשֲא דע ְּךיֵתּרְחְּב יִמיִּ ךיִאְרוּבתֶא רכזי 5
 :ץֶפִח םהָב יִלְריִא .רמאת רֶׁשֲא םיִנָש ּועיָנַהְו
 םיִבְכיִּכַהְו חָרָיַהְו רֹואָהְו שָמָשַה ךָשָחֶתְאָל רֶׁשֲא דעי

 :םֶשָּגַה רחא םיִבָעָה ּובָשְו
 ליַחֶה ישְנַא ּותּוַעְתֶהְו תִַּבַה ירְמְש ּועיַש םֹזיַּב

 :תוְּבְרַאְּב תֹואֹרָה ּוכָשֶחְו ּוטֲעַמ יִּכ תונָחְטַה ולְטְבּו
 הָנֲחַּטַה לק לָּפְשִּב קּושַּב םיִתָלְד ּורָגְסְוי

 :רישה תונְּבלּ וחי רופַצַה לוקל זץ םּוקְְו
 ָךְרְוּב םיִּתַחְתַחְו 'ּואְרִיי ּהָבֶּנַמ 5

 הָנויִבַאָה 'רּפְתְו בֶנָחָה לְּבַּתְסִיְו קשה 'ץאַגְו
 :םיִדְפּוּסַה קשב ּובְבָסְו ֹומָלְע תיֵּבילֲא םֶדֶאָה ךָלהיִּ
 בֵהְּזַה תַלִּג 'ץֶרֶתְו ףָסָּכַה לָבְח יקחְוזאל רֶׁשֲא דע

 :רוּבַה-לֶא לָּגְלַנַה ץֶרָנְו ַעּוּבַמַהְדלַע ָּ רֶבָשַתו
 םיִהלֲאָה-לֶא בּושָת חּורֶהְו הֶיָהְׁשִּכ ץֶרָאָה"'לע רפְעָה יבָשָיַוז

 :ּהָנֶתְנ רׁשֲא :לבה לָּכַה תֶלַהוְקַה רַמָא םיִלְבַה לבה
 רֶקַחְו גאו םַעָהתֶא תעל-רַמְל דוע םֶכָח תֶלַהְק הִיָהְׁש רַתֹיְופ

 רֶׁשְי בּוְכְו ץֶפֲייַרְבַּד אָצְמל תָלֹהק שָקּביי :הּבְרה םיִלָשִמ ןַפ
 :תַמָא יֵרָּבּד

 נְּתִנ תּוָפְסַא ילעּב םיִעּוטְנ תֹורְמְׂשִמְכּו תונברְדּכ םיִמָכַח יִרְבִּדיי
 :דָחֶא הָעֹרַמ

 גַהְלְו ץק ןיא הֵּבְרַה םיִרְּפְס תוׂשֲע רֵהְזה יִנָּב הָּמָהַמ רֶתיויי
 :רֶׂשְּב תַעְגְי הָּבְרַה |

 רומש ויָתוצַמתֶאְ אְרִי םיָהְלָאָה-תֶא 'עָמְשֶנ לָּכַה רֶבּד 'ףוסי3

 הָשַעמִ לָיתֶא יּב+ :םָדָאָהְ" לכ הָו7יִכ
 :עֶר"םֲאְו בֹוט"םֲא םֶלָעָנ"לְּכ לע טָּפָשַמְב אָבְו םיִהלֶאָה

Cp 12, 1 cdd plur ףֶארוב | 4 Var, male, םזקיו | 5 *1 prb אָריִי | 1 
prb yal | > 283155 לָּכתסיו || % voc incert: prps הֶרְפְתְו (albis 5 . 
culis 0005 senis significantibus) | * Or לע" | 6 *1 6 6 (prb) 329 png; א 

  5זו mקחרי;: 0 3955 קָתְרִי | ל | ץּורַתְו (22 297) || 7 * 1 קזפ בָשָיְו | ל
 | ח (cf 6 (00יִלַעָּבִמ  | Ir prpsבָתְכְו  vel (c 5MSS)בֹותָכְ  lc SAY"לֶא " זס

13 556 4 (D maj) | * 63 עמש 
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  I,1—14רתסא 1148

EST AER.prrtililw א 

 -דַעְו ודָהְמ ףלטה 'שורְוָשחא יוהי ישוְרושחש יֵמיִּב יהיו י 1
 ְךְלַמַה ו תָבָשְּכ םֶהָה םיִמיַּב ּ:הָניִדְמ הָאַמּו םיִרשַעְו "עבש שוכ
 שולש תַנְׁשִּבכ :הָריִּבַה ןשּושַּב רֶׁשֲא. ותוכלמ אֵסִּכ לע שורָושחַא
 םיַמְּתְרַּפַה יִדָמּו יסֵרָּפוליִחי וידעו וירְׂשִלָכְל הָּתְׁשִמ הָשַע ּוכְלָמְל
 -תֶאְו ותוכלַמ וב רָשע-תֶא יותאְרַהְּבי :ויָנָפל תּוניִדמַה יִרָשְי

 \תאָלְמַבּ :םּו תֶאְמּו םיִנומָש םיֿבַר םיִמָי ותל תָרָאָּכִת רק
 הָריִּבַה ןׁשּׁשְּב םיִאְצְמְּנַה םַעָהְלֶכְל ּךְלִמַה הָשָע הָּלֵאָה םיִמּיַה
 :ךלמה ןֵתיִּב נג רַצַחְּב םיִמָי תַעְבָש הָּתְׁשִמ ןָטְקְדעו לּודַמַל
 ףֶסֵכ יֵליִלְג-לַע ןַמָּנְרַאְו ץּוביִלְבֲחְב ּוחֶא תֶלֹכְתּו סּפרַכ וירו
 :תֶרָחֹסְו ירדו ששְו-'טַהְּב 'תפצְר לע ףָסָכְו בֶהזו'יתֹוטִמ שש יִדּומַעְו
 ךִיִּכ בָר תּוָכְלַמ ןַיְו םינוש םיִלָּכִמ םיִלָכְו בָהָז יִלְכִּב תוקֶשַהְרל
 ותיּב בֶרלָּכ לע ּךֵלַּמַה דָסִי ןָבִדיִּכ סנא ןיא תֶּבַכ הָיִתָשַהְוי :ִּדְלִמַה

 הָתְשָע הכלה יִּתְשו גפ  ם  ּׁשיאְזׁשיִא ןָצְּכ תּושָעל
 יִעיֵבְׁשַה םויַּביי :שורושחא ּךְלָמל רשא תּוכְלַמַה תיִּב םיִׁשְנ הָּתְׁשִמ
 "אָתְנבַאַו אָתְנִּב 'אָנּובְרַח אָתְזְּב *ןמוהַמלי רַמָא יב ךלמה"בל בֹוטְּכ
 :שורושחא למה יִנָּפתֶא םיִתְרְׁשִמַה םיִטיִרָּפַה תַעְבש 'סַכְרַכְו רֶתַז
 תֹואְרַהְל תּוכְלַמ רֶתַבּב ךְלַמה יגל הָּבְלַמַה יִּתָשְותֶא איָבָהַלי

 הָכְלמַה ןאָמּת + :איִה הָאְרַמ תבוטדיכ הֹיפיתֶא םיִרָשַהְו םיִמעָה
 ראָמ ךְלפה ףצקיו םיסירפה דב רשא ּךָלמַה רֶבְדְּב אֹובָל ישו
 . דיפ םיִתַעָה יעְרַי םיִמָכַחל ךֶלִּפַה רֶמאַָויו ס וב הָרעְב ותְמָחְ
 'אָנָשְרכ' ויָלֵא יבָרְקַהְויּ :ןיִדָנ תה יִעְרּודלָּכ נפל מַה רד ןכ
 (6כ 1, ד 5 6 כ-0666 (67 (Adgaunpos | °° >20155 ע | S+]2> | ל 8

prps ins QW] | > Var" Dg || © 3 ef magnatesעַבָש + ספ 62 | 3 *  | < 
 regis coram eo ef magnates urbium || 4 * prps םֶת-- || ל 3 'כא | © ®Var רק |

 59 תואלמבו | 6 + 516 4 (Nmap) | * 5 'מג || < B. Asch תפַצְר, 2. nB Naft¥ר||

Auav, MoZav, Oappa (Oape-3 >3 || < 6 2656 (דרו) | 8 3 דב | ף >8 || דס *-* 6  
ABarata, 000000 )//0006( ; 6 Maosma200006 (2מ060000),  Bwa), Bwupatn, 

(Maosinan), (N)arbona, (N)atattha, Zathi (Azatai), Achedes (Cedes), 

 Thares (Tharas), T(h)arecta | ל 3 eunuchis || * 3 אנובחר || % 5 אתובגא

uiסinקprop gu:(3* אתגובא) + שרת || < 3 שכרב || 13 קז5 םיִתּדַה | 14 * 3 2  

erant, 0 erant autem primi ef proximni || °® 6 Apkedaiog, ZapdaBatog 

MaAngeap ; 6 Mardochaeus, Soratheas, Pabat(h)aleus, Malesar(200600606),  

 Mucheas ,(Malesath) || < 3 ישברב 3* ינשרב .



ESTHER 1149ז 1-6  

 סֶרֶפייִרָש 'תֿעְבׁש 'ןָכּומְמ יאָנְסְרִמ 'ָרָמ ׁשיִׁשְרַת יאָתָמְרַא רָתׁש
 תושעל-המ תֶדָּכיפ :'תּוכְלַמּב הָנְׂשאָר םיִבָשיַה ְּלּמַה יִנָּפ יאר' ידָמּ
 דִיְּב ׁשּורְנְׁשַחַא ךֶלֶמַה ל רַמַאָמתֶא הָתָשָעְדאל רֶׁשֲא ולע יִּתָשו הלב
 מַה" לע אָל םיִרָׂשַהוְֶלַפַה יי נפל ןְנְמֹומ רֶמאַויפ ם :םיִסיִרָּפַה

 רֶׁשֲא םיִמַעָה לָכְילַעְו םיִרָׂשַה- לב לַע יִּב הָבְַמַה יִּתְׁשו הָתְוֲע ודב |
 -לָּבדלַע הָכלַמַה רַבְד אָצַידיִּכי :שוְרושַחַא למה תֹוניִדמ-לְכב
 רַמָא שורָושַחַא למה םרְמֲאַּב ןהיִניִעְּב ןָהיִלָעַּב תוזְבַהְ םיִשָנַה
 והָנְרמאּת הָּזַה םִיָהְ א :האְב"אלְ ויֵנְפְל הָּכְלַמה יִּתְׁשוזתֶא איִבָהְ
 ףלמה ירש לבל הָּכְלַמַה רַבְּדתֶא ועַמְׁש רשא יִדָמּוסְרּפ תורְׂש
 ויָנפְּלִמ  תוכלמ- רַבְד אצנ בוט ְּךְלמַה- לע-ַא !פ :ףֶצקְו ןויִּזַּב יֵדְכּו
 נפל יִּתְׁשַו אוֿבתדאל רֶׁשֲא רובעי אָלְו יֵדָמּו-סַרְפ יִתָדְּב בָתָכִיַו
 :הָנַמִמ הָבּוטַה ּהתּועְרל למה ןּתִ ּהָתּוכְלמּ שורושחא למה
 -לָכְו איִה הָּבַר יִּ ותּוכְלַמדלָכְּב הָשעיזרַשַא מַה םִנְתַּפ עַמָשְנְוְפ
 יִניִעְּב רָבְּרַה בטַײו=י :ןטָק-דעֶו לּודָגְמְל ןהילעבל רק ּונִּתִי םיִשָּנַה
 -לֶא םיִרְפְס חַלֶשיַוי :ןָכּומְמ רד ּךַלַמַה שעיו םיִרְׂשַהְו למה
 וּושְלָּ םַעָו םע- לֶאְ ּהָבַתְכַּכ הָניִדָמּ הָניִדְמ"לֲא ָךֶלַּמַה תֹוְניִדְמלְּ

 ס  :ומַע ןושלּ רָּבַדְמּו ותיִבְּב ררש ׁשיִא-לכ תיל
 -תֶא רֶכְז שורושחא ְךֶלֶמַה תַמֲח ךשָּכ הָלאָה םיִרָבְּרַה רַחַאי 2

 -ירענ ְרְמאיַ> :ָהיִלֲע רזְנְנירַׁשַא תֶאְו הָתְׂשְע"רַׁשַא תֵאְו יִּתְשַו
 דָקְפִיְו :הֶאְרַמ תובוט תֹולותְּ תֹוָרָעְנ .ךלמל ושב ויִתְרְשִמ מַה
 הֶלּותְב יהֶרענלּבתֶא וצְּבְקיו ותּוכְלַמ תֹוְניִדְמלכְּב םיִדיקְּפ למה
 סיִרְס יאנה דלא םיִשָנַה תיִּבלֶא ּהָריִּבַה ןשּוש-לֶא הֶאְרִמ תבוט

 יניִעְּב בָטיִּת רשא הָרעַּנַהְוי :ֶהיקְרְמּת ןֹוִתְנְו םיִשָּנַה רמש ּךֶלַמַה |
 ס | ןַּכ שעיו למה י יניִעְּב רַבְּרַה בטַײו יִּתְשַו תַחָּת למת ָךֶלַּמַה

 .יֵעְמְׁש-ְּב ריִאְ ןּב יֵכֵּדרְמ וָמׁשּו הָריִּבַה ןָשּושְּ הָיָה יִדּוהְי שיָא5

 הָתְלְנָה רֶׁשֲא הָלגַהםעי םֵלְשָריִמ הָלנָה רשאי :יִניְִי שיא שיִקְרּ
 14 5 גז רַתַׁש 3 רתשא, 3* רתש | < 3 תומרא, 5* תמרא || 3 םומר,

gu: sedebant coram rege et3% סומ | < 3 אירסמ | * 8 ןכועמ | * >3 | 3  
cf 14; 6 (Joseph. Arch.ןָכומַמ  apparebant coram eo in porta regni || 16 Q 

Mouxaiog 6 Bovraiog, 8 Micheus (Mardochaeus) || 17 Var™11,193(  

Cp 2,1 6*+וק 1מע הָושדלָּכ | p17 | 22 **  crrp || 20 utןָהיֵלֲעַּב | 18 ₪  
cf 8, 6 )8( Fo:אה, 3 ינה  Varדהֶרַעָב | ל  VarSסטאז, 14 | 2 5 מג | 3 *  

> Var® ןהיקורמת | 5 Var ,יֵכְּדְרָמ sic 8 ubique exc 4,12; 6 

 יכדרומ | 6 => ו. 3



 0 רתסא 20—2,7

 יִהְיַול ולָבָּב ְךֶלַמ רַצְנְדִכּוְבְנ הָלְנָה רֶׁשֲא יהָדּוהָייְָּלַמ הָיָנָכָי םע
 הָרעּנַהְו םָאְו בָא הל ןיִא ית וחּדזתַּב רָּתְסֶא איה הסדֲה"תֶא ןמא
 :תַבָל ל יֵכְּדְרִמ ּהָחְקְל ּהַמֲאְו ָהיֵבֲא תֹומְבּו הֶאְרִמ תָבוטְו רַאתדתפי

 ןשוש-לָא תב תֹרֲעְנ ץֿבקהְבּו דו לָמַהירבְד עַמְשַהְּב יהו
 רמש יה ךיילָא ּךְֶמַה תיִּב"לֶא רַּתְסִא חַקֶלִתַו יגה ךִילָא הָריִּבַה
 לֵהביֹו ונָפְל דָסָח אָשְּתַו ייִניִעְב הָרַעְגַה בטיִתופ ם :םיִׁשְגַה
 תוויָאְרֶה תּורְעְּנַה עַבָש תֶאְו ּהָל תַתְל ָהיֶתונָמתֶאְו ָהיֶקרְמַּתהתֶא
 :םיִשָּנַה תיִּב בֹוטְל ָהיִתֹורֲענתֶאְו ָהָגׁש ךלְמה תיֵּבִמ ּהָל"תָתָל
 ָיִלֲ הָּוצ יִבְָּרְמ יִּכ ּהּתְדלומ"תֶאְ ּהָמַעְדתֶא רַּתְסַא הָדיִּנָהד אלס
 -תיּב ירַצַח נפל ֶלַהְתַמ י יבמ םויו םוידלְכְבּוי יִגַתדאְ רֶׁשֲא
 הָרענ רת עיגַהְבּוי> :יּהָּב הֵׂשְעי-הַמּו רֶתְסֶא םולְׁש"תֶא ; תַעַדְל םיִשָּנַה
 יםיִשָנַה תדְּכ ּהָל תה ץקמ שורָושחַא למלא אוב הרענו
 ןמְׁשִּב יםיִשְדַח הָשַש ןֵהיִקּורְמ ימי ּואְלִמִי ֶּכ יִּכ ישךח רֶׂשְע םיִנש
 הָרענַה הווי: :םיִשָּנַה יָקּורְמַתְבּו םיַמׂשְּבַּב לםישְדַח הֵׁשְׁשְו רמה
 תיִּבַמ ּהָמע אוָבְל הל תג רַמאת רֶׁשֲא-לְכ תא ךֶלמַה"לָא הָאְּב
 -לֶא הָבָש איה רֶקְּבַבּו הֶאְב אְיָהֹובָרֲעְּבַצ :ךלמה תיּב-רַע םיֵׁשְגַה
 םיִׁשנליִפַה רמש ַךַלַּמַה סיִרְס דגש ךִיילָא יֵנַׁש םיִׁשָנַה תיּב
 :םֶשְב הֶאְרְקִנְו לה ּהָּב ץֵפֲחםִא יִּכ דלָמַהלֶא דוע אובָתְאל

 ולח חקל רֵׁשֲא יִכָּדְרַמ רו לָיַחיִבַא"תַּ רֵּתְסֲא-רּת עיִגַהְבּופ
 יִגַה רמאי רֶׁשֲא-תֶא םָא יֿכ רַבָּד הָׁשָקְב אָל למה" לא אֹובְל תבל
 :ָהיִאֹר- -לָּ יִניִעְּב ןַח תאָשנ רָּתְסֶא יָהִּתַו םיִשָּנַה רמש ךלַמַה-סיִרְס
 ׁשרֲחַּב ותּוכלמ תיָּב לא שורושחַא למה" לֶא רֶּתְסֶא חַקְלִתַויפ
 למה : בַהֶאְיַו 7 :ותּוכלַמְל עַבְׁש-תַנְׁשְב יתבַט שְדֲח"אּוה ייָריִׂשְעֶה
 םֶשיו תולּותְּבַה לָּכַמ ויִנָפל דָסָחְו ןֶחדאָשִּתַ םיִשָגַהְלָּבמ ל רָּתְסֶאתֶא
 הָּתְׁשִמ למה ׂשֵעַײוי :יִּתְׁשו תַחַּת הָכיִלמַו הָׁשארְּב תּוכְלַמירֶתַּ
 הׂשע תֹוניִרמַל הָחְנַהְו רֶּתְסֶא הֵּתְׁשִמ תֶא ויָדְבַעַו וירש" לכל לוג

 מַה כ תֶאְׂשַמ תי
 ןיִא= ְמַה"רעׁשְב בשי יֵבדְרְמּו תינש תֹולּותְּב ץֶבקהְבּוי

 -תֶאְו יֵכְָּרִמ ָהיִלָע הנ רֶׁשֹאּכ הָמִע-תֶאְו ּהָּתְדלֹוִמ תֶדּנִמ רֶתְסֶא
 7 5 סדה, >6 || גז ** MS'n3 | * nonn MSS a7: | 12 ** + 01 6 6 || ל 8
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2-2 ESTHER 1151 

 ס וּתֶא הָנָמֶאְב הָתְיָה רֵׁשֲאּכ הָׂשֹע רָּתְסֶא יִכָוְרִמ רמאמ
 -יִנָש יׁשָרָתְו ןְתְנְּבי ףצק ּךְלַמַה"רעשְּב בשיי יֵכָּדְרמּו םַהָה םיִמְיּב
 :'שרושַחֶא ךֶלַמִּב די חֶלָשל ושקביו ףסה יָרְמְׂשַמ לפה יסירס
 מל רֵּתְסֶא רֶמאָּתַו הָכְלִמַה רָּתְסאְל דנו יִכְּדְרְמְל רֶבָּדַה עֶר
 בָּתְכִיַו ץע-לע םֵהיֵנׁש ֵלְתִיַו אצְטיו ֶבָּרַה שקבינ*> :יִכְדְרְמ םׁשְּב
 פ | יִּדְלָמַה ינָּפל םיִמָיַה יִרְבּ רֶפְסְּב

 -ןַּב ןַמָהדתֶא שורָושַחַא ּךְלֶמַה לד הלֵאָה םיִרְבְּדַהורֲחַאי 3
 רֶׁשֲא םיִרָשַהלָּכ לֵעַמ ֹואְסְּכ"תֶא םָשיַו ּוהָאְׂשנִ יגנַאה יאָתָדַּמַה
 םִוֲחְּתְׁשִמּו םיִעְרְכ ְּךְלַמַה רַעְשְּבדרָשַא מַה ילְבעלָכו :וּתַא
 ּורָמאיו: :הָוֲחַּתְׁשִי אָלְו עַרְכִ אל יִכָּדְרִמּו ךלמה ול"הּוצ ןָכְדיּכ ןמְהְל
 תֶא רבוע הָּתַא עּודַמ יכְְּרְמַל למה רַעָשְּב-רָשַא ְּךֶלַּמַה יִדְבַע
 םהיִלא עַמש אלו םויו םי ויָלֶא םֶרָמָאְּב יהינ* :ְָלַמַה תַוַצַמ
 אּוה"רֶׁשֲא םֶהָל דיִּגַהְיִּכ יכָּדְרִמ יֵרְבְּד ּודְמעיַה תואר ןְמָהְל ּודיִגיַ
 ןַמָה אָלַמִיַ ול הָוֲחַּתְׁשִמּו עַרֹּכ יֵכְָּרִמ ןיִאדיִּכ ןָמָה אָרָיַופ :יִדּוהְי
 םעזתָא ול ּודיִנֲהדיֵּכ - יִבְּרְרָמְּב דָי ַתָלְשְל ויָניִעְּב דזָבַיַו6 :יהָמֲח
 תּוכלַמ לֶכְּב רֶׁשֲא .םיִדּוהְיַהְד לָכיתֶא ריִמְׁשַהְל ןֶמָה שקבינ יִכָּדְרִמ
 םיִּתש תַנְשַּב ןָסיִנ שָדְחְדאּוה ןושארָה שד חב :יֵבְּרְרְמ םע שורושחַא
 !םייִמ ןַמָה יִנָּפְל לבונה אּוה רופ ליִּפַה שורושחַא ךלטל הָרָׂשֲע
 ןְמָה רַמאַוי ס :רָרַא שדְחאּוה רשע םינְש שֶרְחְל שֶדָחְַמּ םוְיל
 לכ םיִמַעָה ןיִּב דָרפְמּו רֶנִפְִמ דמָא-סע ֹוָנְׁשִ שורָושַחַא ךלטל
 םֶניִא מַה יִתְּדדתֶאְו םַעד לָּכַ תינש םֶהיִתָרְו ּךַתּוכְלמ תוְגיִדָמ
 ךְּבַאְל בֵָּכִי בוט למה לעד :םֶחיִנַהל הָוש-ןיא למל םישע

 איִבָהְ הָכאָלַמַה ישע ידוזלַע לוקׁשֲא ףֶסָּכרּכַּכ םיִפְלַא תֶרָשְעַנ <
 ןמָהְל הָנִּתִיַו ודי לעמ וּתְעַּבַטדתֶא ךָלָּמַה רסיַווס :ךלמה יז |

 ףֶסָּכַה מָה למה רָמאּיוי :םיִדּוהיה ררצ יִנְגַאָה אָתָדִּמַהְִּב
 יֵרפְס ּואְרְקִיַוי :ךיניעְב בוט וּב תושעל םַעָהְו ְּךָל ןּוָתְג

 -רָשַאילֶכְּב בֶתָכִיו ב םװ רָשָע הֶשולְשְּב ןושארֶה שֶדְּב למ
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 1152 רתסא 4,11—3,13

 הָניִדְמ"לַעורֶׁשֲא תֹוחַּפַה-לֶאְו ךָלֶמַה ןְָרְּׁשַחַא לֶא ןֶמָה הָוצ
 גּוׁשְלְּכ םַעְו םַעְו הָּבְתְכּכ הָניִדְמּו הָניִדְמ םָעְנ םע ירָׂש"לֲאְו הָנידְמּו
 ַחולָשַנְויי למה תעֵּבְַּב םָּתְָנְו בָּתְכִנ שרָושחא מַה םֶשְּב
 דָּבַאְלּו גןהל דיִמָשַהְל ּךְלַּמַה תֹוָניִדְמ-לְּכ-לֲא םיִצָרָה יְּב םיִרפְס
 הָׁשֹולְׁשְּב דָתֶא םִיְּב םיִשְנְו ףט ןקָזזדעְו רַענִמ םיִדּוהְּיַה- לכיתֶא
 ןגְשְתַפי :זובָל םֶללְׁשּו רֶרֲא שֶרְתְיאּוה רֵׂשֲע-םיִנְׁש ׁשֶדֲחְל רֶׂשְע
 תֹוִיְהְל םיִמַעָה- לכל ױלְג הָניִדְמּו הָניִדְמלְכְּב תֶּד ןתגַהְל בּתְּכַה

 תנו לפה רבְרְּב םיפוחְ ואי םיְֵָה :הָזַה םל םיִדֲע
 ןׁשׁש ריִעָהְו תותְשל ּובְׁשי ןֶמָקְו ףְלמהְו הָריִַּה ןָשּושְּב הָנְּתַ
 שלה! תב

 ויְדְנְב-תֶא יֵכָּרְרִמ ערקו הֶׂשֲעַנ רֶׁשֲאלְּכדתֶא עדי יִבָּבְרִמּוי 4
 :הָרָמּו הָלֹודְג הקעז קעז ריִעָה ְּךּוִתְּב אָצִַו רָפֲאְו קש שבלי

 שּוְְלב ךלמַה רעש-לָא אבל ןיא יִכ ךלמה"רעש יגל דע אוני
 עיִגַמ ֹותָדְוְךְלָמַהירַבּ רֶׁשֲא םּוקְמ הָניִדְמּו ה ניִדְמ-לְכְבּו :קש
 :םיּברְל עַצָי רֶפַאְו קש דַּפְסַמּו יִכְבּו םוצְ םידּוהיל לדג לבא
 הָכְלַּמַה לֵחְלֲחִתְתַ הל ודי 'ַהיִסיִרסְו רַּתְסֶא תורענ' יהָניאּובְּתו
 אלו וילעמ וקש ריִָהְלּו יִכְּדְרַמתֶא .שיָּבְלַהל םיִדְנַּב חֶלשּתַו דֶאמ
 היל ה רֶׁשֲא למה יסיִרְפִמ יּדְתַהל רָּתְסֲא אָרָקִּתו לב
 "לא ַּתַה אי" :הגהַמ"לעו הזיהמ תַעַדָל יֵבְּדְרֶמ"לַע ּוהוצְּתו
 יד לדגי מַה" רעש יֵנְפַל רֶׁשֲא ריֵעָה בוחְרדלָא יִכָּבְרִמ
 לוקשל ןֶמָה רָמָא רֶׁשֲא ףֶסָכַה תֶׁשְרּפותֶאו ּוהָרָק רָשַא-לָּכ תַא
 -רֶׁשֲא תְּבַהדבַתְּכ ןגשַתַפתֶאְו :םָדּבַאְל םייְרּוהְיַּב ךלמה ז"ל
 תיּוצְלּ הל דיִגַהְלּו רָתְסֶאדתֶא תואְרַהְל ול ןתנ םֶדיִמשַהְ ןשּושב ןּתְנ
 :המע"לע ויִנָפְלָמ שקבלו ול"ָנַחְתָהְל למה לֶא אֹובְל ָהיִלָע
 ּךָתהל רֵּתְסֶא רמתו :יִכְּדְרִמ יִרָבְ תֵא רָּתְסֶאְל דניו ְּךָתַה אביו
 םיִעְדִ מַה תֹוֹניִדמ םַעְו למה ידָבעְדלָּכי יִכּדְרִמדְלֶא ּוהָוצּתִ
 תיִמיִנָּפַה רַצָחַהְלֶא ךְלֶמַה-לָא-אּובְי רֶׁשֲא הָׁשֲאְו שילב רֶׁשֲא

 לה יליטישזי רֶׁשֲאְמ רבל תימְְל ֹותָד תַתֶא אל רֶׁשֲא

rz cf 2,21 | 14 Var® םיִדיִתַע | 15 VarS ןשוש | Cp 4, 4 א הָניִאֹובְּתַו 
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 הז ּךְלֶמַהְלֶא אֹובָל יִתארְקַנ אָל יֹנֲאַנ הָיָחְו בָהְּנַה טיָנְרׁשתֶא
 יִכָּבְרְמ רֶָמאִיַוי :רָּתְסֶא יֵרָבַּד תֶא ירמי *ּודיניני> :םוי \ םישולש
 -לָּכַמ מַה תי טַלּמַהְ שנ יָמֵדְּת"לַא רּתְסֲא-לָא ביִׁשָהְל

 דומַעְי הָלָּצַהְו חַוָר תאּזַה תַעַּב יִׁשיִרֲחַּת שֶרַחַהְִִא יִּכ+ :םיִדּוהְיַה .
 תל עַדֹוי יֵמּו ודבאת יָת ָּתֶאְו רַחַא םיקְמ םיתהל

 לכת" + ומּוצְו ןְשּׁשְּב םיִאְצְמְַּה םיִלוהיַה- ה סו
 ןָּכ םּוְצֶא יִתרַעְנו ינאי םויָו הלל םיִמָי תׁשְלְׁש ּותְׁשּתדלַאְ
 רבעי :יִּתְדָבֲא יִּתְדַבֲא רשאכו תכדאל רֶׁשֲא ללה לֶא אֹוָבֲא ןֿפְבּו
 :רָּתְסֶא .רילע התְוצְרשא לָכִּכ שעיו יִבָּבְִמ

 רַצְחְּב דמַעְּתַו תּוכְלַמ 'רָּתְסֶא שָּבְלִּתַו יִשיִלָשַה םִיַּבויָהיוי 5
 אָסַּכלַע בֵׁשֹוי ְּךְלַמַהי ךלִמַה תיִּב חַכְנ תיִמיִנָּפַה ךלֶמַהתיּב
 מַה תֹואְרְכ יהיו :תִיָּבַה חַתַּפ חַכְנ תּובְלַמַה תיִבָּב ֹותּוכְלַמ
 ךְלַמַה טֶשויו ויָניִעְּב ןֶח הָאְׂשִנ רַצָחָּב תָדָמֹע הָכְלַמַה רָּתְסֶא-תֶא
 ׁשֹאָרְּב עּגִּתַו רָּתְסֶא בָרְקִּתַו ודָיַּב רֶׁשֲא בֶהּיַה טיִבְרְׁש-תֶא רָּתְסֶאְל
 ְךֵתְשקּב-הַמּו הָּבְלַמַה רֶּתְסֶא לד הַמ מַה הל רֶמאיַוג :טיִבְרְׁשַה
 בוט ְּךֶלַּמַה-לעדסַא רֶּתְסֶא רָמאָּתַו :ְךָל תני תּוכְלַמַה יִצֲח-דֲע
 רָמאַופ :ֹול יִתיִׂשֲע"רְׁשַא הָּתְׁשמַה-לֲא םויה ןָמֶהְו למה אובי
 ןַמַהְו לפה אָביַו רָּתְסֶא רֶבְּדתֶא תושעל ןמָה-תֶא ּורֶהְמ מַה
 הָּתְשְמְּב ָתְסֶאל ךלמה רָמאווֿפ :רתְסֶא הָתְׂשֲע רֶׁשֲא הָּתְׁשַּמַה-לֶא
 :ׂשֲעַתְו תּוָכְלַמַה יצח"דע ְךֵתְׁשְקִּב-המו ל ןֵתָניו ַתְלאש המ ןייַה
 יניִעְּב ןח יִתאְצְמדַא* :יִתָשְקַבּו יִתְלֶאְש רמאּתו רָּתְסֶא ןעָתַוז

 יִתשקּבתֶא תושעלו יִתְלַאש-תֶא תַתְל בוט ללה" לע ּךְלַמַה |

 יהָשַעֶא רֶחְמ םֶהָל הָשַעָא רש הָתְׁשמַהלָא ןַמהו למה אוב
 | :ּךְלַמַה רַבָרַּכ

 יִכָּדְרַמְתֶא ןֶּמַה תֹואְרָכְו בל בוטְו חָמָש אּוהַה םִיַּב ןַמָה אצינפ
 :הָמח יִכְָּרִמלַע ןַמָה אליו ּונָּמִמ עְזְאלְו םקאלו למה רעָשְּב
 ׁשרְז"תֶאְו ּויֵבֲהָא-תֶא אביו חַלָׁשו וָתיִּב-לֲא אוביו ןַמָה קַּפַאָתיַופ
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 -לָּכ תֶאְו וָנְּב בֶרְו יִרָשְע דוְבְּכתֶא ןֶמָה םֶהָל רַפַסְיַוי י :וּתְשַא
 :ָּךְלִמַה "יִדְבַעְו םירָשַהילַע  ואָשנ רֶׁשֲא תֶאְו ךְלַמַה וָלְּדַנ רֶׁשֲא
 הֶתְשמַהְֶא ְֶלמַה"םע הָּכְלַמַה רתְסֶא האיבָהדאל ףא ֹןְמֶה רמי
 מַה םַע ּהָל"אּורְק ינא רַחְמְל-םַנְו יִתֹואדםֲא יִּכ הָתָשָעדרָשַא
 יִלּוהיַה יִָּבְרַמתֶא הָאֹר יא רֶׁשֲא תע" לבב יל הש ּונְניֵא הָזְלָכְו
 ץעדושעו ויבֲהָא-לכְו ותשֶא שָרֶז ול רֶמאתיי ְךֶלַמַה רַעָשַּב בשוי

 לע יכְָרמ-תֶא לתו פל רֶמָארְקְבַכּו מא םיִשָמח ָּבָ
 שעיו ןַמָה ינֿפל רבה בטיינ ַחָמְׂש הָתְׁשִּמַה"לֶא .ָךְלִמהְע אָבּו
 ס  ץעֶה

 רָפְסתֶא איִבָהְל רַמאּיֹוְךֶלַּמַה תָנָש הָדְדְנ אּוהַה הֶלִיְלַּבִי 6
 בּותכ אָצְמיִי מַה ינָּפל םיִאְרְקַּג ּוָהְיַו םיִמָיַה יִרְבּד תּונרֶכְּזַה
 יָרְמַשִמ למה יסירס יִנָש ישְרַתְו אָנְַתְגְב"לע יִכּדְרִמ דיִּנַה רָשַא
 -המ ּךְלֶמַה רָמאּ :שורְושַחַא למ די ַחְלְשל ושְקְּב רשא ףָּכַה
 ויֵתְרׁשִמ ללה ירענ ּורָמאיו הֶזלַע יִבָ מל הָלּודְגּו רֶקִי הָשַעַג
 רצחל אָב ןֵמָהְו רַצְמַב יִמ למה רָמאַיַי :רָבָּד ומָע הַשַעְגְאל
 ץֵעֶה-לַע .יִכָּבְרְמתֶא תולתל למל רמאל הָנֹוציִחַה למה תיֵּב
 רַצְחַּב דמע ןַמָה הֵּנַה ולא ךְלֶפַה ירענ ּורָמאיוי :ול ןיכַהדרָשַא

 תושעל-המ לפה ול רֶמאּו ןְמָה אוב :אֹובי מַה רָמאו
 למה ץְֵּחַי יִמָל בלב ןְמֶה רָמאָיַו ּרקיִּב ץֵפָח מַה רשא ׁשיִאְּ
 מַה רֶׁשֲא שיא ְּךְלַּמַהלֶא ןָמָה רמו :יִּנָמִמ רתוי רקָי תושעל
 רֶׁשֲא סּוסו ךֵלֶמַה ובשל רַשַא תּוכְלַמ שובל ואיבי* :ורקיּב ץפָח
 שּובְלַה ןּותָנְופ :וָשארְּ תּוכְלַמ רֶתָּכ ןּתַנ רֶׁשֲאַו למה ויִלָע בֶכְר
 שיִאָהתֶא ושַּבַלְָ םיִמּתְרַפַה למה ירְׂשִמ שיַא-רידלע סּופַהְו
 ּואְרְקְו ריִעָה בֹוִחְרִּב סּופַה לע ּוהביִּכְרַהְו וָרָקיּב ץפָח ְךֶלַמַה רֶׁשֲא
 ךֶכָכַה רָמאּופ :ורְקיִב ץֶּפָח למה רֶׁשֲא שיִאְל הֵׂשְעַי הָכָּב ויֵנַַל
 ןכזהׂשעו ָּתְרּבִּד רשאּכ םּוסַה"תֶאְו שּוָבְלַהתֶא חַק רַהַמ ןָמָהְל
 רֶׁשֲא למ רב לָּפַתלֶא ְךֶלֶמַה רעָשְּב בֵׁשֹויַה יִדוהְיַה יֵבְְּרְמְל
 יִבְּדְרִמד תא שבלי סּוסַה-תֶאְו שּוָבְלַה תֶא ןָמָה חָקיויי :ָּתְרַּבִד
 ףלמה רֶׁשֲא ׁשיִאָל הֵׂשְעַי הָכָּב רינָפל ארקינ ריִעָה בֹוְחְרּב ּוהָביֵּכְרַ
 -לֶא ףַחְדִנ ןֶמָהְו ךלמה רַעָשלֶא יִבָּדְרְמ בַשיַוי> :וְרְקיִּב ץפָח
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 ויִבַהֶאדלָכְלּו וּתְׁשֲא ׁשֶרָוְל מֶה רפי :שאר יּופַחְו לָבֲא ותיִּב
 עַרְּוִמ םָא ותָשִא שֶרֶזו ויָמָכִַח ול ּורָמאיַו ּוהָרָק רֶׁשֲאלְכ תֶא
 לוני ול לָכּותדאל ויִנָפל לָפַנְל ָתּולְחַה שא יִָּבְרִמ םילּוהיה
 :וינפל לת

 -תֶא איֵבָהְל ּולַהְבַיַו ּועיִּגַה ְּךֶלַּמַה יִסיִרְסְו ומַע םיִרְּבַרְמ םֶדוע
 ןָמֶהו ללה אָביוז 7 :רּתְסֶא הָתְשָעְרָשַא הָּתְשִמַהְלֶא ןֶמָה
 יִנָשַה םויַּב םנ רתְסֶאְ ּךלִּמַה מאיו :הכלמַה רַּתְסָא-םע תּותְׁשִל
 ְךָתְשָקּב"המּו דל ןַתַנִתְו הָּכְלִמַה רֶּתְסֶא ְךַתְלַאׁש-המ ןַיַה הֵּתְׁשִמּב
 יִתאַצְמְםִא רַמאּת הָּכְלַמַה רַּתְסֶא ןעּתוג :שַעָתְו תּוָכְלַמַה יצֲח-דֲע
 יִתְלֲאְׁשִּב יֵׁשְפנ יֵל ןָתָּנִּת בוט מַה לַע-םַאְו ךלמַה ףיִניִעְּב ןַח
 דָבַאְלּ גורַהל רימשהל יִמַעְו יִנֲא ּונְרַּכְמַנ יִּכ+ :יִתָשְקַבְּב יִמַעְו
 יקזְנַּב "הוש רָצַה" ןיא יִּכ יִתָשְרְחה ּונְרַּכָמְנ תוחְפֶשלְ םידָבעל ולאו
 יִמ הָּכְלַמַה רתְסָאְל רמאיו שורָושחא ּךלָמַה רמאיו* ם ְלַמַה
 רַּתְסֶא רָמאָּתַו5 :ןּכ תושעל ובל וָאָלְמ"רַׁשֲא אּוה הָז"יִאְו הָז אה
 :הָכְלַמַהְו למה יגֶפְלַמ תַעְבִנ ןָמָהְו הנה עֶרָה מָה בִיֹואְו רצ שיא
 שקל דַמָע ןַמָהְו ןָתיִּבַה תַּנַּנ-לֶא ןַַה הַּתְׁשִּמִמ ֹותָמֲחְּב םק ךלמַהוד
 תֶאָמ הֵעְרָה ולא הָתְלְכיּכ הֶאְר יִּ הָכְלַמַה רַּתְסֲאַמ ּושְפַנלַע
 לֿפנ ןַמָהְו ןייה הֵּתְשִמו תב לֶא ןַתיִּבַה תַנָגִמ בש למה ְלַמַה
 -תֶא ׁשֹוְּבִכל םגה ְךְלֶפַה רַמאיַו ָהיֶלֲע רֶתְסֶא רֶׁשֲא ּהָטְמַה-לֲע

 רֶמאָיפ :ּֿפָח ןָמֶה נפו מַה יפמ אָצְי רָבּרַה תִָבִּב מע הָכְלַמַה
 הָשָעְדרֶשַא ץעֶה-הַּנַה םנ ּךְלֶמַה ינפַל םיִסיִרָּפַהְְִמ דָתֶא הָנּובְרַח
 ּהָבָנ ןֶמֶה תיִבְּב דמע "למה לע בֹוטירָּבַּד רֶׁשֲא יְִררמְל ןְמָה
 ץֶעָהיל ןֶמָה-תֶא ּולְתִּיַנ יי :ויָלֲע ּוהְלּת ְךֶלֶמַה רָמאִיַו הַמֲא םיִׁשָמֲח

 הנ אּוּהַה םַָּי 8 ס :והָכָׁש לפה תמֲחְ יֵכָרמל ןיִכַהירֶׁשֲא
 = םייּוהיַה ררצ ןַמָה תיִּבדתֶא הָּכְלַמַה רֵּתְסֶאְל שורושחא ךְָמַה
 רַסוצ :הָלְאּוָה הָמ רֶּתְסֶא הֶדיִגַה"יִכ ךָלָמַה נפל אָּב יֵכְָּרמּו
 רּתְסֶא םֶשְתו יִבְּדְרְמְל ּהָנְּתיַו ךּפָהַמ ריבעה רשא וָעְּבְטתֶא ּךָלֶמַה
 פ | :ןָמָה תיּבילע יִכָדְרְמתַא
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 ָךְבַּתו ויֵלְנַר יִנָפְל לּפּתנ ּךֶלַּמַה נפל יֵּבְַּתַו רַּתְסֲא ףסּוּתַ
 רֶׁשֲא וְּבְׁשֲחִמ תֵאְו ינְנַאָה ןִמָה תעֶריתֶא יִבֲעַהְל ּולְנַתְתּתַ
 םֶקָתַו בָהְזַה טְבַֹש תא רָּתְסֶאַ לפה טְׁשּווו4 :םיִדּוהְיַה-לַע בֵׁשְח
 -םָאְו בוט למה לַעְ"ִא רָמאתְו :ךלמַה ינָפְל דַמַעְּתַו רֶתְסֶא
 ויָניֵעְּב יִנַא הָבוטְו ךְלֶמַה יִנָּפְל ְבְּרַה רַשְכְ ונפל ןח יִתאָּצָמ
 רֶׁשֲא ינְנַאָה אָתַָּּמַהְ"ִּב ןַמָה תָבָשַחַמ םיִרַפְּסַהתֶא 'ביִשָהְל בֵתָּכְי
 הָכָכיֵא 6 :ךלמה תניִדְמְלָכְּב רשַא םיִדּוהיַהיתֶא דָּבַא בַּתַּב
 יִתיִאְרְו לכּוא הָבְכיִאְו יִמַעְתֶא אָצַמִידרָשַא הָעְרַּב יִתיאְרְו לכוא
 הָבְלַמַה רֶתְסֶאְל ישרָושַחַא מַה מאיו ם :יִתְדלומ ןֵדְבֲאְּב
 ץַעֲה-לע לת ֹלתאָו רֶתְסֶאל יִּתָתְנ ןֶמֶה-תיב הֵּגַה יָרּוהְיַה יִכְּרַמלּ
 בּוֵטַּכ םיִוהְיַה-לע ּובְתַּכ םֶּתַאו :'םייִדּוהְיַּב ודי חֵלְׁש-רֶׁשַא לע
 בָּתְכְנ"רַׁשֲא בְכִיִּכ ךֵלָּמַה תַעָּבַטְּב ּומְתֲחְ מַה םַשָּב םֶכיִניִעְּב
 -יִרְפַס ארק פ :ביִשָהְ ןיא למה תַעַּבַמְּב םוָּתְחַנְו ְךְלַמַה-םֵׁשְּב
 םירשעו הָשולשּב' ןויִס שֶדָחְאּוה ייִשיְלשה ׁשֶדֹהּב איַהַהתעְּב למה
 -םיִנפְרְׁשַחַאָה לֶאְו םיּוהיַה-לֶא יִכּבְרַמ הּוצ"רַׁשֲא-לֶבְּב בֵתּכִַו וב
 ּהֶאַמּו םיִרְׂשֲעַו עַבָש ׁשּו"דעְו ּודָהַמורְׁשֲא תֹניִדּמַה יִרָשְו תוחַּפַהְ
 םֶבָתְכַּכ םיִדּוהיָה לָאְ וָנׂשלּכ םַעְוסַעְו ּהָבַתְכַּכ הָניִדְמּו הָנְיִדָמ הָניִדְמ
 למה תַעָּבַטְּב םִּתָחִיו ישרֶושַחַא למה םֵׁשְּב בּתְכַיַו וס :םנּושלְְו
 יםיִנְרְּתְׁשַחאָה שכרה יֵבָכְר 'םיִסּוסַּב םיִצְרַה לְָּב םיִרָפְס חלשיו
 ריִעְו ריִעְלָכְּב רָשַא ו םיִדּוהיל ךְלִמַה ןַתְנ רֶׁשֲאיי :םיִכָּמַרָה יֵנְּ
 םע ליה" לּכ-תֶא דָבַאלּ לפה ֹיִמְׁשַהְל םָׁשפנ-לע דמעלו להקהל
 -לָבָּב דָחֶא םּוּבי> :זוָבָל םֶללָשּ םיִׁשָנְו ףט םֶתֶא םיִרָצַה הָניִדְמּו
 . דאוה רָשְעְםיִנש שחל רשע הָשולָשְּב שורושחא ּךֶלָּמַה תוָניִדָמ
 יּוְלָג הָניִדָמּו הָניִדָמִ לָכְב תֶד ןתנהל בָּתַּכַה ןְנְׁשְתּפי :רֶדַא שֶדֶח
 :םֶהיִבְיְאִמ םֶקָנַהְל הֶּזַה םלי םיִדותַע יםייַדּוהְיַה תֹויְהַלְו םיִמַעָה לָכָ
 רָבְדַּב םיִפּוחְדּו םיִלָהְבִמ ּוָאְצַי יםיִגְרְּתְׁשַחַאָה ׁשֶכְרָה יִבְכְר יםיִצָרָה י4
 יִנָפִלִמ ו א יֵכְְּרָמּוופ :הָריִּבַה ןשּושְּב הָנְּתִנ תּדַהְ למה
 ץּוָּב ךיִרְכַתִו הלודג ב בָהָז תֶרַטַעַו רּוחְו תֶלַכְּת תוכלמ ׁשּוַבלְּב ָךֵלַמַה

4 Or bשרב | 5 mit MSS 3 דלָּכ-- | 6 2MSs 'bn | 7 * 61 2,21 || ל cf 4 || 
 ||  * 6 2,21 || * 3 ef per (3) veredariosזס |  | * 6 Nioavזְש חפשזש 6 5 9

  0םידּותע,  nonn MSS 8 om } | 13 * 6] 47 | > Kזז * 8 'לו | ל | 3> <
 . | 14 5 5+6/ veredarii |? < 5םיִדִתַע



8,16—9,12 ESTHER 1157 

 הָחַמְׁשְו הָרֹוא הָתְיָה םיִדּוהְיליפ :הָחַמׂשְ הלהצ ןשּוש ריִעָהְו ןָמְּגרַאְ
 רֶׁשֲא םֹוקְמ ריֵעָו ריִעדלֶכְבּו הָניִדְמּו הָנידְמ"ִלְכְבּוז :רקיו ןָשֶשְו
 בוט םִֹיְו הָּתְׁשִמ םידּוהיל ןושַָשְו הָחְמִש עיגמ ּותְדְו ֶלָמַה"רַבְּ
 :םהילע םיִדּוהְיַה"דַחַּפ לָפְנְיִּכ םיִּדֲהָיְתִמ ץֶרֶאָה יִמעָמ םיֿבַרְ

 וב םוי רַָשָע הָׂשֹולְׁשִּב רֶדַא שֶדֶחִאּוה שֶדח רֶׂשְע םיִנָשְבּוי 9
 יביא ּורָּבַש רֶׁשֲא םִויַּב תְֵָֹהְל ותָדְו למהר עיִגַה רֶׁשֲא
 הָּמָה םיִדּוהיַה ּוטְלָשַי רֶׁשֲא אּוה פה םֶהָּב טֹולְׁשְל םידּוהיה
 שורָושחא ָּךַלָמַה תֹוניִדְמ"לְכְּב םֶהיִרְָּב םיִדּוהְיַה ולה :םֶהיִאְנֶשְּב
 םָּדחּפ לפני םֶהינְפל דַמֲעדאָל ׁשיִאְו םֶתָעְר ישקַבְמְּב די חלשל
 ישעו תוחַּפַהְ םיִנָּפְרּדְשַחַאָהְו תוניִדָּמַה יִרָשדִלָכְו :םיִמעָהלּכלע
 יֵכְּרְרְמ-דַחּפ לפני םיִדּוהיַה-תֶא םיִאְׂשנִמ למל רֶׁשֲא הָכאָלְמַה
 תֹוְניִדַּמַה- לָכְב ךלוה ועֲמְׁשְוְֵלַמַה תיֵבְּב יִכָּדְרִמ לדני :םָהילֲע
 -תֵּכַמ םֶהיֵבֲאלְבַּב םיִדּוהיַה ָּכופ :לּודְנְו ךלוה יֵכְּדְרַמ ׁשיִאָהיִּכ

 ְָּרָה הָיִּבַה ןשּושְּו* :םֶּוצְרּכ םֶהיֵאָנְְׂב ושי ןרבֲאָו גְרָהְו ברח
 תֹוִאַמ ׁשֵמֲח דָּבאְו םידּוהיַה

 ותָאָו 'אָתְדְבְשְרּפ !תֶאְק" :שיִא
 תאו :יאָתַּפְסַא ותֶאְ 'ןופְל
 \תַאְו 'אָיְלדא | תֶאְו 'אָתְרּפ
 תאו יאָתְׁשַמְרַ תא :'אָתָדיִרַא
 \ תֶאְו ייֵדְרַא ותֶאְו ייסירַא
 הִָּבַבּו ּוגָרְה םיִדּוהְיַה ררצ אָתָדִּמַהְַּב ןַמָה יֵנְּב תֶרָשַעְיפ :"אַתַויַ
 :םֶדיתֶא וחלש אל

 מַה יִנָפל הָריִּבַה ןשּושּב םיִגורַהַה רַּפְסִמ אָּב אּוהַה םִַּיי
 םידּוהיַה ּלגְרֶה הֶריִּבַה ןָשּושְּב הָכְלַמַה רֶתְסֶאְל ךְלִמַה רֶָמאיַ
 = ּךְלֶמַה תגיִדְמ רֶאְשּב ןְמֶהיִגְּב תֶרָשִע תֶאְו שיא תֹוָאמ ׁשֵמֲח דּבַאְו
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 רָמאָּתַו 3 :שָעַתְו דוע ּךְתְׁשקּב"המּ ְֶּל ןתניו ּךַתְלאָשְהַמּו ּושָע הָמ
 ןָשּושְּב רֶׁשֲא .םיִדּוהיל המ ןַתָּנִי בוט ךְלֶמַהלַעדםִא רָתְסֶא

 רֶמאָּ יי :ןיעהלע לתו ןמָהיִגְב תֶרָשַע תֶאְו םווה תַדְכ תושעל
 :ָּלָת ןָמְהִיִנּב תַרְׂשֲע תֶאְ ןשּושּב תר ןתְנִתַ ןּפ תשעה לפה
 רֶדֲא ׁשֶדֹחְל רָשָע הָעְבְרא םויְּב םג ןְשּוׁשְּרֶׁשֲא םיידּוהיה ּולֲהָקיַ
 :םֶדְתֶא ּוחְלַש אל הִָּבַּו שיא תֹוָאַמ שלש ןָשּושְב ּוָנְרֲהַו
 םֵׁשְפני לע רֵמֲעְו ו ולהקג ףלמה יתוניִדְמְּב ׁשֲא םיזּוהיה רָאְׁשּויפ
 אל הִֶּבַבּו 'ףְלִא םיִעְבַשְו הָשָמַח" םֶהיֵאְנְׂשְּב גּורֶהְו םָהיֵבְיֲאַמ 'חונְו

 הַעְּברַאּב חונְו רֶדַא שחל רשע הֶשולש םוִיְּבל :םֶדָיתֶא חלש

 ןְׁשׁשְבירֶׁשֲא םיידּוהיהְי :הָחמשו הּתְׁשִמ םוי ותא הׂשעְו וג רָשע
 רׂשְע הָׁשִמֲחַּב חנו ב רֶׂשע הָעְּבְראְבּו וב רָשָע הָׁשֹוְׁשְּב לֲהְק
 םיִזוְרֶּפַה םיִדּוהְיַה ןֿכ-לעיפ :הָחְמְׂשְו הָּתְׁשִמ םֹוָי ותא 'הָׂשֲעְו וב
 רֶדַא ׁשֶדָחְל רָשָע הֵעְּבְרַא םֹוי תֶא םישע תוזְרפַה יָרָעְּב םיִבְׁשיַה
 :והערל שיא תֹונָמ לשמו בוט םְִו הָּתְׁשִמּו הָחְמִש

 -לָּכ-לָא םיִרָפְס תַלְׁשי הָלֲאָה םיִרְבְּדַהיתֶא יִכָּדְרִמ בּתְכְִו>
 :םיִקֹוחְרָהְו םיִבּורָּקַה ׁשֹורנְׁשַחֲא א ךלמה תּוניִדמלְכְּב שא םידּוהוה
 תֶאְו רֶדַא שֶדְתְל רָשַע הָעָּבְרַא םוי תֶא םיִׂשע תיל ֿטֲהיֵלֲע םקלו

 םָהְב ּוחְנירְׁשַא םימיֿכ>: :הָנָשְו הנָׁשלְכִּב וָּב רָשע הָׁשְמֲח"םוִי
 לָבָאְמּו הַמְשל ו ןוגימ םֶהְל ּךַפָהְנ רשא שֶדחַהְ םָהיִבְיִאַמ םידּוהיה
 שיא תונמ חָלָשִמּו הָּתְמַשְו הָּתְׁשִמ יִמָי םֶתּוא תוָשַעל בוט םויל
 תושעל ּולְחַהרֶשא תֶא םילוהיה לּבקְו* ּ:םיִניִבָאְל תונָתמּו ּוהָערל
 ררצ יִגְנַאָה אָתְדְמהְְְּב ןמָה לכ :'םהילא יִכדִרִמ בֵתָכרַׁשֲא 'תֶאְ
 לְּגַה אּוָה לופ לּפַהְו םְֶּבַאְל םיִדּוהְיִה-לע בשֶח םיִלּוהְיַהילְּ
 וָתְבְשָחַמ בּושַי רֶפֿפַה-םע רֶמֲא למה יגל "הֶאבְבּו :םרְּבַאָלְו םמְהל
 "לע ויָנבתֶאְו ותא לת ושארלע םיִדּוהְיַה לע בׁשְח רֶׁשֲ הערה
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 :םֶהיִלַא עיִּנִה הָמּו יהָכְּכ-לַע* ּוׁאְר"הָמּו תאְּזַה תֶרָנַאָה יָרְבְּד"לָּכילַע
 םָהיֵלע םיִולּגַהד ל לַעְ םֶעְרז-לַעְוםֶהילעו םידוהיה 'לפקו "ומקל
 יְּנַמְזִכְו םֶבָתְכַּ הָלֵאָה םיִמָיַה ינָשדתֶא םיִשע תויָהְ רובעי אָלְו

 רּוָ רד לֶכְּב םיִשַעְְו יז הָלאָה םיִמיְו* :הָגׁשְו הָנָׁשְכְּב
 הָלֵאָה םיִרּוּפַה יַמיִו ריִעְו ריִעְו הָניֵדְמּו הָניֵדְמ 'הָחָּפְשִמּו הָחָּפְׁשִמי

 יבתכתופ פ :םֶעְרּנִמ ףוסידאל םֶרָכְזְו םיִדּוהְיַהְּוּתִמ ּורְבֲעַי אל
 תֶא םיקְל קת לָּכְתֶא יידּוהיַה כרמי לְיֵתיִבַא-תב הָּכְלַמַה רֶתְסֶא
 םיִּוהְיַה"לְּכ"לָא םיִרָפְס יתלשי נט :יתיִנְׁשַה תאּנַה םיִרָּפַה תֶרּנֲא
 םּולָׁש יֵרְבּד ׁשֹוָרוְׁשִַחַא יֵתּוכְלַמ הָניִדָמ הָאַמּו םיִרְׂשְעְו עַבָש לֶא
 םהילע םיק רָׁשֲאַּכ םָהיֵּגַמְזִּב הָלֲאְה םיִרּפַה יַמיתֶא יקל :תָמָאְו
 םערזז :לַעְ םשפְנ-לע ּומיק רשאכו יהָבְלַמַה רֶּתְסֶאְז ידּוהיה יכְּדְרמ
 הָלֲאָה םיִרָּפַה יֵרְבַּד םיק רַּתְסֶא רֶמאמּו* :םֶתָקַעְוְו תֹוִמֹוצַה יִרְבּד

 ס :רָפַּפַּב בָּתְכַנְו
 הׂשֹעַמ"לְבְוי :םִיַה ַיֵאְו ץֶרָאָה"לע סַמוׁשֵרְׁשַחַא ּךָלַמַה םֶשָיַני 0

 םה"אולה למה ולד רֶׁשֲא יִכָּדְרִמ תל תַשְרַפּו ֹותְדּובְנּו ופקְת
 יִדּוהיַ יִבְּדְרַמו יִּכי :םֶרָפּו יִדָמ יכלמל םיִמָיַה יֵרְבְּד פס" לע םיִבּותְּכ
 בוט שר יויָחָא ברל יִוצְרי םילוהיל לוד שורושחא ְּךֶלֶמְל ּהָנשַמ
 :ועְרַזדלָכְל םולָׁש רָבדו ומעל

 26 * crrp | 5 >3 | 27 * >3 |’ א לָּבְקְו el לָּבְקְו 0 ml: MSs ּולָּכְקְו |
 < 1? רבעי el רָבֲעַי vel 1 ? antea( אל] קח | % 3 'זב | 28 -* >5 | 6
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DANIEL  דניאל 

 רַצאָנְדַכּובְנ אָּב הָדּוהיךרַלַמ םיִקֹוהְי תּובְלֹמְל שולש תַנְׁשּבי 1
 -ךלמ םיקיוהְיתֶא ודב יִנדַא ןָּתִיו :ָהיִלָע רַציַ םֶלשּורי לבְּב-ךלמ
 "ויָהלֶא תב רַעְנְׁש-ץֶרֶא םַאיבו םיהלֲאָה-תיב לכ יֵתָצָקַמּו הָדּוהְי
 יזנָּפְשַאְל למה רַמאּיַוּ :ויָהלֲא רצוא תיֵּב איבה םיִלָּבַהתֶאְ
 :םיִמָּתְרּפהדןִמּו הָכּולמַה יעַרְּזַמּו לארׂשי ִנְּבִמ איִבָהָל ויָסיִרְס בר
 -לֶכְּב םיִלָּכָשַמּו הָאְרִמ יֵּבֹוטְו יואמ- ל םָהְּבןיִא רֶׁשֲא םיִדְלי
 לָכיִהְּ דמעל םֵתְּב ַחָּכ רֵׁשֲאו עֶדמ וגיִבמּו תעד יעדיו הָּמַכָח
 םֹוי"רַבְּ למה םֵהְל | ןמיו5 :םיְִׂשַּכ ןושלו רָּפַס םֶדמַלְלּ ףלמה
 םֶתְצְקִמּו שוְלָש םיִנָש םֶלּדִנְלְו" ויֵּתְׁשִמ ןיימּ למה נְּבְתַּפִמ ומויּב
 לֶאָשיִמ הָיְנַנֲח לאו הָדּוהְי ונְּבִמ םֶהָב להיפ למה י יִנָפְל ודמי
 רֵצאׁשְטלְב לאנְרל יםָׂשו תומש םיִסיִרָּפַה רש םהְל םשיול :הירזעו
 םַשָיַו* ם :'זְגֶנ דבע "הירזעלו ּךָשימ לֶאָשימְלּו דרש הָיננתלו
 שקביו ויָּתְׁשִמ ןויבּו למה ָּבְתַפְּב לֵאג תידאל רֶׁשֲא ובל לע לאי
 דָסָחָל לאּונּדתֶא םִיִהלֲאָה ןְתיופ :לֵאָגְתִי אל רֶׁשֲא םיִסיִרָּפַה רָשַמ
 אַרִי לאלנְל ל םיִסיִרָּפַה רש רֶמאיווס :םיִקיִרָּפַה רש יִנָּפְ םיִמָחְרְל
 רֶׁשֲא םֶכיּתְׁשִמתֶאְו םֶכְלַכַאְמתֶא הֶּנִמ רשא לה יִנדַאתֶא יִנַא
 -תֶא םָּתְביַחְו םֶכְליִנְּכרֶׁשֲא םיִדְליַהןמ םיֿפעְז םֶכיִנָּפתֶא הָאְרי ּהָמְל
 םיִסיִרָּפַה רׂש הָּנִמ רֶׁשֲא רצְלמַהי-לֶא לא רָמאיויז למל ישאר
 םיִמָי ףיִדָבַעִתֶא אָניסניי :היְרועו לֵאׁשיִמ היִנֵנֲח לאגד לַע
 ליִנפְל ּואְרְיו :הָּתְׁשִנְו םִיַמּו הָלְכאְָו םיֵעֹרְּזַהדְוִמ נְל-ונתי ו הרשע
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 הֵאְרּת רָשאכְו למה נְּבִתִּפ תֶא םיִלְכֲאָה םיִרְָיַה הָאְרַמּוּוניֵאְרַמ
 :הָרְׂשֲע םיִמָי פניו הזה רֵבָּדל םָהָל עמְׁשייי יָרְבע-םע הָשָע
 -לָּכְִמ רֶשְּב יִאיִרְבּו בוט םָהיֵאְרַמ הָאְרְנ הרשע םיִמָי תצְקִמּוי
 םגְּבְתַפ"תֶא אָשנ רְַלִמַה יהיו :ךלמה גָּבְתַפ תֶא םיִלָכָאָה םיִדָלָיַה
 םָּתְעַּבְרַא הָלֶאָה םיִדְליַהְ וז :םיִנעְרְז םֶהָל ןְתֹנְו םֶהיֵּתְׁשִמ יו
 ןיִבַה לאָיִָדְו הַמְכָחְו רֶפְסילֶכְּב לָּכָשַהְ עֶּדַמ םיִהלֲאָה םֵהְל ןַתְנ
 םאיבַהל למה רמֲא-רֶׁשַא םיִמּיַה תצְקְמלו :תֹומלֲחְ ןוֵזָלְכְּב
 אלו למה םֶּתִא רֵּבַדַופ רַצְנְדַכְבְנ ינפל םיִסיִרְפַה רׂש םֶאיִבִיַו
 למה נפל ּוְרְמַעְיַו הירזעו לֵאְׁשיִמ הָיְגנִח לאו םֶלָּכַמ אָצְמְנ

 םֵאְצִמִיַו למה םֵהַמ שק רֶׁשֲא יהָניִּב תַמְכָחי רבְּ לוט
 יָהְיַוי :ֹותּוכְלַמ"לְכְּב רשא 'םיִפְׁשֲאָה םיִמַטְרחַה-לּ לע תודָי רֶׂשֲע
 םִיַּתְׁש תַנְׁשִּוו > | ם :ְִלַמַה שרוכל תָחַא תנשדדע לאנד
 וִתָנְׁשּו וחּור םֶעְּפְתִּתַו תֹוָמלֲח רַצְנְדַכְבְג םַלַח רַצְנְדַכְבְג תּוכְלַמל
 םיִפָשַכִמלְ םיפְׁשִאְלְו םיֵמְמְרַַל ארקל ףלממ רָמאיו> :יָלע * הָתְיִהִנ
 רָמאינ ְָלַמַה ינפל ּודָמַעיו ואביו ויָתֹמְלֲח דלמל ריִּגַהְל םיְׂשַכלְו
 ורּבַדיוּ :םֹולֲחַה"תֶא תַעְַ יחור םֶעָּפּתַו יִּתְמְלַ םֹולֲח ךְלִמַה םַהְל

 יתיִמְרא לפל םיׂשּכַ
 יהנָעַי :אָּוחְנ אָרְׁשִפּו יּדיָרְבעֶל אֵמָלֲח רַמַא יִיָח ןיִמְלָעָל אָּכִלַמ

 אָמְלָח י ינֵּועְדּוהת אֶל ןָה 'אָּדְזַא יִנמ הָתְלִמ יַאידׂשכְל רַמָאְו אָּכְלַמ

 הרשו אֹמָלֲח ןַהְו :ןוָמְׂשְּתו י יל ןו ןֹוכיֵּתָבּו ןּוְבעֶתְּת ןיִמְּדַה ּהָרשַפּו
 אַמְלֲח ןֿהל יַמְדקומ ןּולּבְקְת איש רקיו הָבזְבְנּו ןַנִּתִמ ןיחָקְת

 יהידְבַעְל רמאו אָמְלֲח אָכְלמ ןיִרְמאְו תונְיִנִת געז :ינןחה רש
 אָנְדַע יה הָנֲא עֶדְו ביציְְִמ רַמָאְו אָכְלַמ הָגְע :הָוָחְהְנ הָרָׁשְפֹו
 -ןַה יהי :אָתְלַמ יִּנמ אָדְואיִד ןּותיזַח יה לָבְק"לְּכ ןיֶנְבְז ןּותְנַא
 הָתיִחְׁשּו הָבֹדַכ הָּלַמּו ןוכְתד איָהְהָדֲח יִנֿנְעְדֹוהְת אָל אָמְלֲח
 5 ּורָמָא אָמְלְ ןהל אנַּתְׁשִי אָנִּדַע יד דע יֵמְדָק .רמאָמְל תנו

 דאל ןיוְמאְו אּכְלמ"מד איִדשכ ונעיפ :יננֲחַהְת הָרָשַפ יה עּדְנַאו

 13 קזס הָארת || 15 7155 0A om || 16 cfv זז | 20 **60 הניבו הָמכֹח | 6
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 1162 לאינד 26—2,11

 יד לֿבקהלְּכ הָיְוֲחַהְל ילכּוי אָּכלִמ תַּלִמ יִּה אָּתְׁשבִהלַע שָנָא יִתיִא
 :יִדשכו תשא .םֹטְרֲח"לְכל ילַאש אל הָנְדִכ הָלַמ טיִלַשְו בר ךַלַמלּב
 םֶדָק 'ּהָנּוחְי יד יתיא אל ןְרָחֶאָו הריק לאש הָּבְלמיִר אָתְלַמּוי
 לָבְקְילָּכ :יֵהֹוְתיִא אָל אֵרְׂשִּב"םע ןּוהְרָדְמ יד יהל ןקל אָּכְלַמ
 :לֵבָב יֵמיִּכַח לכל הָנְבוָהְל רַמַאו איִּגְש ףצקּו סַנָּב אָּכְלַמ הָנְּד
 :הָלָטְקַתַהְל יִהֹוְרְבֲחְו לאי ֹועְבּו ןיָלְטְקֶתִמ אָימיִּכַחְו תְקְּפנ אָתְדְו

 יִּד אָּיַתְּבַטדבר וירא םַעַטּו אָטַע ביִתֲה לאי ןִיִדאָּב פ
 אטילש לויראל רַמָאְו הָנֲעַיפ :לַבָּב יִמיִּכַחְל הלטקל קפנ יִּד אָּבְלַמ
 עדוה אָּתְּלִמ ןִיַדֶא אָּכלַמ םֶדָקדןִמ הָפְצְחַהְמ אָתְד הָמלֲע אַּכלַמיד
 הלני ףמז יד אַּכלַמ- ןמ הַעְבּ לע לאלו :לאָיבְְל ָךֹויְרַא
 היְננֲחַלְו לזא ּהתיבל לאנד ןידָא סם :אָכְלַמל הָיַוחַהְל אַרְשַפּו
 םֶדְקְְִמ אָעְבַמְל ןימחרוי* :עדוה אָתְלִמ יִהוְרְבִח הָיְרזעו לאָשימ
 רַאְׁש-םע יִהְורְבַחְו לאָיִנד ןּודָבֹוהְי אל יִּד הָנּ אורל אמש ּהלא
 לאנד יָא ילג אזר אנלילייד אָוזחְב לאינדל אי :לָבְב יַמיֵּכַח

 איה ב אָתְּוְבְגּ אָתַמְכָח יד
 ןיִכְלִמ םיִקְהְמּו ןיִכָלַמ הֵּדעַהְמ אינִמְזְו אּיַנָרְע אָנְׁשַהַמ אּוהְו

 :הָניִב יעיל אָעְּנַמּו ןימיִּכַחַל ג אָתְמְכִח בֵהָי

 אָכוׁשֲחב המ עדי .אָחְרְתסמּו אָחְקיִמַע אנ אה
 ייֵתָהָבֲא ּהָלֲאוְּדְליג :אָרָש ּהָמַע אָרֹוהְנּו
 יל יִּתְבַהִי אָּתְרּובְנּו אָתְמְכִח יִּד הָנֲא הֵּבַׁשִמּו אָדֹוהְמ
 :אָנָּתעַדוה .אכלַמ תלמי ָךֵנִמ אָניִעְבְדיִּד יִנָּתְעַדוְה ןעֶכּ
 יִמיִּכַחְל אָדְבוהְל אָכלַמ יִנַמ יד ךוירַא-לע ילע לאנד הנד לבלב

 אָכלִמ םדק נעה בות" לָבְב יכל הל-רמא ןכוי לא לֵב
 לַעְנַה הָלְּבְתַהְּב ףויִרא ןיָרָא* :אְוַהֲא אָּכְלַמְל אָרְשִפּו
 אָתּולְ יִנְּבְְִמ" יֹרֵבְּג תַחַּבְׁשַה"יִּד ּהָל-רַמִא ןֶכְו אּכלַמ םדק לאי
 יָד לאָּנָדְל רַמָאְו אָבְלַמ הָנָע6 :עַדוהְי אָּבְלַמְ ארֶשּפ יד ידוהי יִד

 ro *] לָּכִי cf 3,29; 5,16 || ל b VarSַאש | < 8 א? | זז * Var א ןרַהַאְו
id 3,22 |הָּפַצחהַמ,  dub, prps DD: 2) || 15 Hillהנ— | 12  Var9 ןֶרָחָאְו |?  

 16 * j Varמ{ | ל N—. id 8 20 | :תVarS -jִ 23 | 22 א אָריֵהְנו 16 0 5
Var®60 | ל  :oMSSיתהבא || ל קז5 תבהי | 24 * 01 6  MSSארוהנו || 23 * קק  

prb add.7 | ל-ל + ml: MSSינלעַה | 25 5  
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 :ּהָרְׁשְפּו תִיִזֲחיָד אַמְלֲח יִנֲתעדֹוהְל לַהְּכ ְּךיֵתיִאָה רצאשְטֶלַּב הַמְׁש
 ןיִמיִּכַת אל לֵאְׁש אֶל אְזְר רַמָאְו אָּכְלַמ םֶדָק לאנד הָנָע>ז
 ּהָלֶא יִתִא רב :אּכלַמְל היוחהל לִי ןירָזְג ןיִּמְמְרַח ןיִפָשֶא
 תיִרְחֶאְּב אָנָהָל יד הָמ רֿצנדכּובנ אּכְלַמְל עַדּוהְו ןיֹזְר הל איִמְשְּב

 יהָּתְנַא* פ :יאוה הָנְּד יֵּדבְכְׁשִמ-לע ךשאר יְִזֲחְו ְדֹמלֲחי אימו
 אלנו הָנְד ירחא אוהל יַד הַמ ּוקלס ּבְָּשַמִלַע 'ךיֶנויעַר אָבְלַמ
 -ןמ יִּב יֵתיִאְיּד הָמְכֲחְב אל הָנָאְויי 'אוָהָל יִהַמ ךָעְרוְה איר
 ןּועְדוהְי אָבלמְל אָרָשַפ יִּ ּתַרבְדילע ןהל יל ילג הנד אזר אַיַח" "ל
 םלַצ ולאו תיֹוה הֶזֶח אָבְלַמ הָּתְנָאָּיי ם :ִעדְנִת בבל יִנֹויְעַרְ
 אּוָה 32 :ליִחְ הורו ךלבקל םָאק ריִּתַי ּהָויִזְו בר ןּכד אָמְלַצ איִגַש דח
 ּהָתְכְרִיַו יֵהֹועַמ ףֵסְכ יִּד יַהוָעְרדּו יֵהֹוְדֲח בָט בָהְדְדיִד השאר אָמְלַצ
 :ףסח יִּד ןוהּנִמּו לֹזְרַפ יּד ןּוהְּנִמ יהל לזרפ כ יהוְקְשּי :שָחְכ יד
 "לַע אָמְלַצְל 'תַחַמּו ןידיִב אחיד ףןַבָא תֶרְָּגְתַה יּ דע ָתיֹוה הז
 הָדֲחכ ּוקַּב ןיִדאַּב5ּ :ןוָמָה "תֶקַָּהְו אָפְסַחְו אלזרפ יד יהולגר
 טיקדיִרְּדִאןִמ רּועָּכ ּווהְו אָבַהְדְו אָפְסַּכ אָשָחְנ אָּפְסַח אָלְוְרַּפ
 תֶחְמדיּדו אָנְבֲאְו ןוהל חכְּתְשִה-אָל רֵתֲא"לְכְו אָמּור ןומה אָשְנּו
 ּהָרָשַפּ אמל הנד :אעְרַאהלָּב תאָלִמּו ה רוטל תוה אלל
 אימש הל יד אכל ךלמ אַכלַמ הָּתְנֲאפ פ :אכלַמ"םֶדָק רַמאַנ
 -יַנְּב ןיִלֶאָ יָד" לכו ְְל"בַהְי אָרְקיִו אָפְקְתְו אָנְסַח אָתּוכְלַמ
 -הָּתְנַא ןוהֶלְכִּב ּךטלָשהְו ךְדיִּב בָהְי אָּיִמְשדףּועְו אַ תַויַח אָשְנַא
 ּךָּנִמ יאעֶרֲא יִרָחֶא ּוכְלַמ םּקִּת ְּךְרְתָבּופ :אָבַהְד יִד הָשאַר אה
 ּגְכְלַמְ ו :אעְרֶאלַכּב טְלְׁשִת יִּב אָשָחְנ יד יֵרֲחֲא יאיִתיִלְת ּוכְלַמּו
 לְׁשֲתְ קָּתַהְמ אֶל יִד לבָק- ל אָלְזרַפְּב הָפיִקִת אוָהִּת יִאיעיִבְרי
 איל הָתְיֹוֲח"יִדְוּוי זֵעְרֲתְו קת לאה לעעְרַמדיִד אָלזרפְכו אֶל

 ' הֹוֲהַּת ניל למ לזר ות רֶחַפיְּד ףסַח ןוָהְּנִמ יאָּתְעְּבִצֶאָו

 26 * ְךִיַתיֵאַה, ַס ְךְתיֵאַה | 28 *= 304; >6 | ל ex 7,1 | v29 add | * א
 הָּתְנַא, ְָּתְגַא, 4 + 31. 37 cet | * א ינ-- 0 ךָנ-- | * 8'ְהָל | 31 Var א םיִאְק

i4 415 |6 םֵאָק | 33 א ןֹוהְּנִמ, ןוהְּנַמ; 0 ןיהָּנִמּו, ןיַהָנִמ; ₪ ןֵהְּנִמּו ןַהנָמ,  
id 45 |35 | < 8 תקדהו,  idתחמו,  prb ins 6 60 Nid (cf 4s) | * Var®34 *  

 35 ®Var תאָלְמּו aut nbpi | 38 א ןירַאְד 0 ןיריד | 39 * א אָעְרַא, 0
bb prbעַרַא | * א אָיָתיְלְת 0 הָאָתיִלְת | 40 יא אְיֲעיִבְר, 0 הָאֲעיִבְר |  

add; >0 | 41 * prb add. 
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 1164 לאינד 3,5—2,42

 תַצקְוִמ ףסח ןוהנמּו לזרפ ןוהנמ אלְנר תֶעְבְָאְרייי :'אְניִט ףסחּב
 אָלְזרפ תיֹוֲח יד: :הָריִבְתי אוָהָת ּהָנִמּו הָפיִקַת הוָהִּת אָתּוכְלַמ
 ןיִקְּבַה ןנֲהל"אָלו אָשְנַא עָרְזַּב ןוֶהָל ןיִבְרְעְתִמ 'אָניִט ףסַחב בַרָעִמ
 ןוהימויבּו++ :אָּפְסַחְדַע בָרָעְתִמ אל אָלְזְרַפ יָדְכדאַה הָנְּדְ"םַע הנ
 לּבְחְתִת אָל מלל יד לכלמ איַמְׁש הָלָא םיִקְי ןּוּנֲא -אְָבְלַמ יד
 אָתְוְכְלַמ לאל ףסְתְו קנת קֶבְתְׁשִת אל ןֶרֲחֶא םעל הָתּובְלמּו

 כא תֶרגִתַא אָרּטמ יד תי לְבָק-לכ5ּ אמל קת איה
 בר ּהָלֲא אָבַהְדְו אָפְסַּכ יאָּפְסַח אֵׁשֲחְנ אָלְזְרַפפ תקְּדהְו ןידיב אלי
 :הָרׁשַפ ןמיֵהַמּו אַמְלִח ביִצְִו הד ירחא אָוָהְל יִּ הָמ אָּכְלַמְל עדוה

 דָנְס לאָיְנְדְלּו י יֵהופנַא-לע לפנ רַאְנְדכּובְנ אבל דאב ס
 -ןמ רַמָאְו לאנד אָכְלַמ הָנָעּל :ּהל הָכּפנְל רַמָא ןיִחֹהיִנְו הָחְנַמּו
 תְלְכַי יד ןיִזָר הלו ןיִכלמ אָרָמּו ןיִהְלֲא הלא אּוה ןוכַהְלֶא יד טשק
 ןָאיִּגׂש ןַבְרְבִר ןְגִתמּו יֵּבַר לאינְרל אָּכְלַמ ןיַדָא4 :הָנְד אָזְר .אלגמל
 יַמיִּכַת"לַּכ לע ןינְגס בו לבב תַניִדָמילְּ לַע הַטְלְׁשַהְ הליבה
 לבב תַניִדְמ יב אָּתְדיִבְע לע יֵגַמּו "אָבְלממ אָעְּב לאָיִנֶדְוי* :לָבְב

 פ = :אָכְלמ רֶתּב לאו ג דבעו ךשימ ךררשל
 הָיתפ ןיִּתָש ןיִמַא ּהַמּור בֵהְד"יד םלצ רבע 'אָכְלִמ רצָנְדכּובְניי 5 |
 'אָּכְלַמ רַצְְדַכּוְבְנּו :לָבַּב תַניִדְמְּב 'אְרּוד תַעְקְבְּב ּהָמיִקַא תש ןיִמַא
 אָיִרְבְדִג איִרְזִגְרִַא אָּתְוחפּו אינְנִס אנָּפְרְשַחֶאלו 'שָנְכַמְל חלש
 םיקה יִ אמל תָכְנַחל אָתַמְל אָתְניִדַמ ינטלש לָכְו 'אָיתַפִּת אּיַרְבָתְּד
 אָתְוֲחְפּו אינְגְס אֹנָּפְררְׁשַהַא ןיִׁשנַּכִתִמ ןידאּב :אכלַמ רצְנְדכּובְנ
 תחל אָתָניִדָמ ינטלְׁש לכו איִּתַפִּת אַרְבֲתְּד אּיַרְבָרג איזרד
 = םיקה יד אמל לבל ףימִאקְו אכלמ רַצְנְדכּובְנ םיקה יּד אֿמְלַ
 | :אָינשלְ אָיִמָא איִמְמַע ןיִרְמָא ןוָכְל ליב ארק אָזֹורָכְוּ :ירצָנְכבנ
 ;יִרתגספ י'אַכְּבַס 'סתיק אָתיִקורֶשמ אנרק ילק ןּועֲמְׁשֲתיִּד אָנְרעב

ar’ ₪ add, <0 || v 42. 43 prb add | 43 *1 6 mlt MSS Q Vrs |ידו 
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 יִקְה יִּב אָּבַהֹּר םֶלָצְל ןּודְגְסַתְו ןֵלִּת אָרְמַז נז לָכְו הָינְּפִמּוס
 - אָמְרְתִי אָתְעָש-ַּּב דגְסִיְו לָּפִ אלדין :אּכלמ רַצְנְדכּוְבְג
 אַמְמַעלָּכ ןיעמש ידְּכ אָנְמַז הב הָנְּד לָבְקלָּכז :אָתְדְקְי אָרּונ ןּותא
 ןילפנ אָרָמְז יֵנְז לכו ןיִרַטְנסּפ אָכְּבְש סְרְתיק אָתיקורשַמ אָנְרק לק
 רַצָנְדַכּובְנ םיִקַה יִּד אָבָהּד םֶלצְל ןיִדְנַס אּינָשלְו אימא אֹימַמַע- לכ

 :אָבְלמ
 . ןוהיצרק ּולכאו ןיִאְּדשּכ ןיִרְבּג ּובְרְק אָנְמזהּב יהָנִד לסל

 :יִיֲח ןיִמְלָעְל אָבְלמ אָּבְלַמ רַצְנְְכּוְבְנל ןיִרְמָאְו ונעפ :אְיּוהְי יד
 אָתיִקְרשִמ אנְרק למ עמָשּוייּרשְנָאלְכ יד םעֶט ָתְמש אָכְלַמ הָּתְנֲאי
 םֶלָצְל דְָסְִו לפי אָרְמָז יז לָכְו הָיְנַפיסְו ןיִרתְנַסֶפ אָבְּבִש סֹרְתיק
 :אָּתְדְְי אָרּונ ןּוְתַאאוְנְל אָמְרְתִי דָגֶסִיְו לָּפִי אָלְיִדְְִמּוי :אָבַהּד
 לָבָּב תֶניִדְמ תַדיִבְעדלַע ןּוהָתָי :תיִּנָמיִד ןיאְדּוהְי ןיִרְבָג יתיֵאַ
 םַעַט אכלַמ ידילֲע ּומׂשדיאָל לא אּיַרְבִג וגָנ דבעו ךשימ ךרדש
 ןיָבאַּביפ ס  ןיִדנס אל ָתְמיִקַה יד אָבַהּד "ל ןיחלפ אל 'ִּךיָהְלאְל
 ןידאּב נָנ דבעו ךשימ ךררשל הָיָתִיַהְל י רַמַא אָמֲחַו זְגְרּב רַצְנְדַכּוְבִנ
 אָּרֹצַה ןוהל רָמָאְו רצָנְדכּוְבְנ הָנָע < :אָּכְלַמ םָדק ויֵתיַה ךֶלא אָיִרְבְּ
 אָבֲהֹּר םֶלָצְלּו ןיחלפ ןּוכיִתיִא אל יּהְלאל נג דבעו ףשימ ךררש

 "יד אָבְּדעְב יד 'ןידיתע ןּוכיִתיִא ןה ןעְּכי :ןיִדְגס אֵל תָמיִקַה יִּ
 היְנּפְמּוסְו ןיִרָּתְנסְפ אָכּבש סֶרְתִיק אָתיִקוְרֶשִמ אנרק לק ןּועְמְׁשִת
 ןּוְגסִת אל ןַהְו תַדְבַעְדיִד אָמְלצְל ןּודָנְסִתְ ל אָרָמַז יֵנָזֹולָכְו
 יד ּהָלֲא אּוָהְומּו 'אָּתְדִקִי אָרּונ ןּוּתַאדאֹוָנְל ןּומְרְתְת אתעש" ּהָּב
 אָּבְלַמְל ןירמאו וֹנְנ דבעו ךשימ ךררש ונע ייִדָיְִמ וכבש
 יתיִא ןָהי7 ָּתּובֲתֲהל םֶגְתַּפ הָנְּד"לַע אָנֶחְנַא ןיִהְׁשֲח"אָל רַאְנְדַבּובְנ:
 אָּתְדְקִי אָרּונ ןּוּתַאְְוַמ אָנֶתּובְזישל לכ ןימלפ אָנֲחְנַא"יִּ אָנַהְלֶא
 :ְךיֶהָלאַל יִּב אָּבְלַמ דלאוהל עירי אל ןהְויא :בֶזיִשי אָּכלַמ יומו

 ן ואבי ם |: אל מיקה יד אבה סללו ןיִחַלָפ אנתיִאזאל
 ףךשימ ךרְרש-לע יונָּתְשֶא יָהופְנַא םֶלָצּו אָמֶח יִלָמְתַה רַצְנְדַכּוְבְנ

cf v 5. 10. 15 |ןירטנספ ,  Var® -jpi | 7 1 6 15MSS Vrs N)JBiD|6  

 8 =* >60 | זס א הָיְנּפיִסְו 0 הָיְנּפּוסְו | 12 * וו -אל || ל א ףילע, 0 ךלע |
 * א ךיַה--, 0 ּךֶה-- | נ3 1 ויַתּוה | 14 6 did ד(; O(3) et 64ף006, frt | אָדְזַאַה |

)sedןומ-- | 4 8 "קי, 4 17 || * פנס  Varןיִדיִתַע | <  Hillןָעְּכ | ל  Hill15 *  
 ,(v 17 xeipég 079 יִדי ®J (sed v 17 xapdv) | 16 Varיnwn || 18 /גז9 0

 אָנָתיֵא, א אָניִתיִא | זָפ * א ּונֵּתְׁשֲֶא טז ויִנָתְשֶא, 0 יֵנַתְׁשֶא.
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 :הָיְזמְל הזח יב 'לע הָעְבִׁש-דַה אָנּותאְל אמל רַמֲאְו הָגע ְֹנ דב
 ןוהיִלָּבְרסְּב  ּותַפְּכ ךְלֶא אָיִרְבִּג ןיַדאַּב*י :אָּתְדִקי אָרּנ ןּותַאְל אָמְרַמְל וגָנ דבעו ְּךֶׁשיֵמְךַרְרְׁשִל הָתָּפַכְל רמא ּהָלְיַחְב יִּד ליַח"יִרּבנ ןיִרְבְגְלו>י
 :אָּתְדְקִי אָרּונ ןותא" אול וימְרּו ןוֶהיִשְבְלּ ןוָהְַָּבְרכְו ּוהיִׁשיטַּפ
 הָריִּתִי ַהְזַא אָנּותַאְו הָפְצִחַמ אָּכְלַמ תלמ ידו הָנְּר לֵבָקילָּכ>>
 אָביִבְׁש ןומה לטק ֹוגְנ דבעו ּךָשיִמ ךררשל + וקסה יד ךלֶא אָירְבְ
 לפְ ונָנ דבעו ךשימ ְְרְרׁש ןוהָתְלִּת ךְלֶא אָיִרְבְנְוי* :אָרּונ יִר
 אָכלַמ רַָּנְדכּובְנ ןָיַדָא ם :ןיְִּפַכְמ אָּתְדק אָרּונז ןותַאדאוגל
 הָתְלִּת ןיִרְבְג אלה יִהֹורְבְּרַהְל רַמָאְו הנע הָלֲהְּבְתַהּב םקו ּהֵנְּת
 :אּכלמ אביִצִי אָבְלַמל ןיִרְמָאְו ןינֲע ןיִתּפכִמ .אָרּונ"אֹוגל אָניִמְר
 אָרּונ"אונַּב יִכלֲהַמ ו ןירש הָעְּבְרַא ןיָרְבג הֶזֶח הָנֲא-אָה רֿמָאְו הנע
 פ | :ןיִהְלָא-רבָל הַמָּד יִאיָעיֵבְר יִה הורו ןוָהְּב יֵתיִאדאְל לבתו
 ּךרדש רַמָאְו הָנְע את אָרּונ ג וא תל רֵצְנַהּוְבְנ בלק ירא

 אינָפְרְׁשַחַא + ןישגַכַתַמ : :אָרּונ is נָנ רבעו שמ ךררש
 אונ טכְׁש-אָל לד ךלא אּיַרְבגְל ןיַזַח אָּכְלַמ יָרְַּהְו אָתְוֲחַפּו אינְגְס
 ַתיָרְו ּוֵנָׁש אל ןוהילּברסו ְךרָחְתַה אל ןֹוהְׁשֹאַר רעׂשו ןוהמְשְנְּ
 ףררָש-יה ןוההלַא ְירְּב רַמָאָו רְַנְדכּבְנ הָנֶעְ :ןוְְּב תֶדַע אָל רּונ
 ּוצְחְרְתַה יִּד יהּודְבַעְל יבזיַשְו כאל חלש" יִד ֹונְָנ דָבעו לשימ
 ןודָנְויאל ןּוחְלְפודאל יד 'ןוהיִמָשְנ ּובָהיִ ויִגָש אָכְלַמ תלמּ יִהֹולע
 ןָׁשְלָו הָּמֲא םַע"לָכ יד םעֶמ םיִש יֵגִמּו :ןוההלאל ןָהְל האל
 דָבַעְתי ןיִמְּבַה אֹוֹנְג דבעו ךשימ ךרדש-יד ןֹוהֲהְלַא-לע הָלָׁש רמאידיד
 הָלְצַהְל לכוד ןרחא הָלֲא יִתיִא אל יַד לֵפָתלּכ הָיַתְׁשִי יֵלְו ּהָתְיַבּו

 ס לבב תגיד גג בע ְךׁשיִמְךרְרשְל חגה אכל דאב הנ
rg ל 18MSS 0 דע | 2: 55 6 éxovreg 6ד Urodhuara 00ד00צ kal 6% 

ridpag adrdv 6ח\ דשע kKegaAldv 60דשו) סטע דע iuarioud 000, O שטצ 

Toig 0000000016 00דועע kai ridpaig kai repikvnuidi; ןוהישיטפ prb add | 

  23 (=v 21( 1צ |  id KO et Qל א ןֹוהיִׁשיֵטַפ טז ןֹוהיִׁשיִטּפ, 0 ןוהישטפ;
add, ut interv inter v 22 et 24 expleretur || 24 * cur N. turbatus ? 6+ kai 

EyéeverTo 6ע TW :000060א Tov BadiAéa UuvoUvrwv aUrWv kali 607006 6066 

001006 Tdvracg, ₪ + kal N. fjkougev Vuvouvrwv atrdv || ® prps 1נע | 

25 * prps ןיִבְּלַהַמ cf 4,26 || * VarS ,לַבָחַו cf 624 | 5 --א איע-- 0 הָאֲע | 
 |28°8בישו| ל א ןוהימ-, 0 ןוהמ-- | 29 א  id 32א אירע, 0 הָאְלע, 26

 ּולש  Qהָלֶאְש)  (proהָלָׁש  autהָלָש  autהָלׁש
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 -לָכְּב 'ןיִרֲאָד"יִר איֵנְׁשִלָו אָיִמִא איַמָמַע"לָכְל *אָּבְלַמ רַצָנְדַכּובְנּי
 איִלְע אָהְלַא יִמַע דבע יד אֵּיַהְמִתְו אָּיַתֲאּ> :אנְׂשִ ןוכמלש אֵעְרַא

 :הָיוחהְל ימה רש
 ןיִפיַת הָמְּכ יֵהֹוֲהְמֲתְו ןיִבְרְבַר הָמָּכ יִהֹותֶא

 :'רֶדְו רדיםע הָנָטְלְׁשְו םלָע תּוכְלַמ הָתּוכְלַמי
 םֶלַח :יֵלְכיֵהְּב ןנעֶרְו "יִתיִבְּב תיוה הָלָׁש רַּצְנְדַכּובְנ הנאיי 4

 יִנָמּו* :יִנָגְלַהְבִ ישאָר יְִזָחְו יֵבְּכְׁשִמ לע ןירהרהו יננלחַריִ תיִוֲח
 :יִנָּגָעְְוהְי אָמְלַח רַשָפִדיּד לבב יִמיִַּה לכל ימְדָק כ הָלעֶנַהְל םַעט םיש
 הָנֲא רַמָא אמלחְ אירזגו "איש איַפָשַא איִמַמְרִח "ןילַלָ ןידאּב
 ילנה ימדק לע" ןיִרֲחֶא דעו :יל ןיעדוהִמדאל ּהָרְׁשִפּו ןוהיִמָדְק
 אמל ּהָּב ןישידק ןיִהְלֲא-מּר יִדָו יֵהָלֲא םֵׁשּכ רַצאַׁשַטלּב ּהַמְׁשיִ
 ַחּוָר יד תַעְרִי הָנֲאויַּכ אָּיּמַטְרַח בר רצאׁשטלב6 :תַרְמַא יֵהוְמְדָק
 ּהָרְׁשַפּו תִיָזֲח"יִד מלח יח ְּךֶל סנָאזאָל זָר"לכְו ָךַּב ןישידק ןיֵהְלֲא
 תיוה הֶזֶח יֵבְּכְׁשִמ- לע יִׁשאָר ייוְזֲחְווי :רָמֲא

 :איגׂש ּהַמּורְו אָעְרַא אֹנְּב ןליא ּולאְ

 אָימְשל אָטְמְו הָמּורְו התו אָנליִא הָברי
 :אָעְראַלָּכ ףּוסָל ּהָתּזֲחַ
 הָבאָלְכְל ןוזָמּו איש הָּבְנַאְו ריִּפָש הָיְפָעַ

 אָיַמְש יִרָפצ ןוָרְָי יֵהֹופְנְעְבּו אָרְּב תַויַחיִלְלֶטִּת יִהותחְּת
 | :אָרְשְּבלכ ןיְזְתו ּהָנַמּו

 אָיְמְש-ןִמ שיקו ריִע ולאו יבְְּׁשִמ-לע ישאר יוזחְּב תה הֶזְחיי
 רַמא ןכְו לּיַמְב ארְקיי :תֶחָנ

 ּהָבְנִא ּורָּדְבּו ּהָיִפָע ּורַּתַא יִהֹופְנַע ּוצצקְו אָנְליִא ּודָּג
 יאָרְב יַד[ :יִהְפְנעְְִמ אָיַרּפִצְו יִהוּתֲחַּתְ- ןִמ אָתויַח דָנֶּת =
 :אָאְתדְּב שָחְנּו לְֶרַפיִּד רּוסָאְבּו ּוקְבָש אֵעְרַאְּב יהושְרָש רקע רבי

 31 * 93155 + חלש, 355 3+ בַתְּכ | * א ןירַאָד  ןיריד | 33 = ש 1
 (ק 4, 15 6 + éroug 6אדשאסוס6א0דסט Tig 001ג06(6 א. 6ןח6ע (>480) ||

pov )<05( || v 3--6 >6: 7 5 addיִתיַבְּב | < 60* 6ח\ 00 0ק6צסט  Var?ל  

 prius, cf 15; v6 posterius, cf 25 | % ןיִלְלצ טס ןיִלֲע ן * + 25" ן 5%

 ןיִרֲחָא, 0 ןֵרָחֶא, Vaז6 א 6 0 ןֶרָחֶא, גטז 0 ןֶרָחֶא | *-ל 16 טז ימדק לע
 לאינד | + 7 conig 6 + 2 | * ₪ 1 6 צ זס INS aut יוזחְבו | 8 6 6% 0 16
 אטדס6 00100, cf 17; 1 frt הֶרוזָח; prps trsp 6 היפע 9 g| א רד 0 ןֶרּודָי [

frtadd, cfv 20.18 יהותזחת | 12 °°  prb 1 6 v9.זז  
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 :'אָעְרַא בָשָעַב' ּהָקָלֲח אָתְויחיםִעְו עַּבטצִי אַָּמְׁש לָטְּו
 ּהָל בֶהיְתִי אָויִח בבְלּו ןוגשי אָשוְנאְִמ הבְבלי

 :יִהוְלִע ןּלְחַי ןיִנְרע הָעְבָשְ
 אָּתְלֲאְׁש ןישידק ירמאַמּו אַמְנִתַּפ ןיִריִע תַרְוְנְּביי
 יִדְִמְלּו אָשוְנַא תּוכְלַמְּב יִאיָלָע טיִלְׁש-יִ אייַח ןּועְְּנִי יד תב"ע
 אָּכְלַמ הנא תיזח אָמלֲח הָנְּדיי ::הילע םיקי םיִשְנַא לש הָנְנְתִי אָבְצִי
 יִמיִּבַחְ לכ וי לָבְקלָּכ רַמָא אש רֵצאַׁשְטלְּב הָּתְנֲאְו רַצָנְדכּובְנ
 ןיִתלֲאּו יִּד לֵהָּכ הָּתְנָאְו יִנָתּועְרוהל אָרְׁשַּ ןיִלְכײאָל יִתּוכְלַמ
 םֵמּוּתְׁשֲא רָצאַשְטְלְּ המשי לאנה ןידָא ְְּּב .ןישיִדק
 אַמְלַח רֵצאַׁשְטְלַּב רַמָאְ אָכלַמ הָנֲעי הגלהבי יִהְניִעַרְו הָדֲח יהֲעְׁשִּכ
 ּדיִאְנָשל אַמְלֲח אמ רַמָאְו רָצאָשָטְלב הָנְע 'ךלהבידלא יאָרְׁשפּו
 אמי ּהַמּורְו ףֶקְתּו הָבְר יּד ָתיֹוח יד אָנְליַא זי :יָּדיִרֲעְל הַרְׁשפּו
 ןֹוזָמּו איִגָש ּהֵּבְנֲאְו ריפש היפו :אעְראילְכְל יהָתֹוזֲחו אָיִמָשל

 :אָיִמש ירפצ ןנְכְש יהופְנַעְבּו אָרְּב תֶויַח רּודְּת יִהֹותֹחְּת הב" אלל
 אָּיַמְׁשִל תַטָמּו תֶבִר ףַתּובְרו ּתְפְקְתּו יתיבְר יִּב אָּכְלַמ אּוָה"הַתְנַאיַ
 "מ תָחְנ ׁשיּדַקְו רי אָּכְלַמ הָזֲח יֵדְופ :*אערא ףוסֶל ךְנְסְלְשו
 ּוקְבָש אָעְראְּ יַהושרש רקע םרָּב יִהּולְבַחְ אלי ןדנ רַמָאְו איִמְש

 אָרׁשִפ 2 ןיהולק ה נדע העֶבׁש-יִ רע הלם אר תויח
 ןילרט ₪ + אֶל יאָרְמ"לַע תָּמְמ יִּ איה לע תַרֶזְּו למ

 עדְתיִו דע לע להק ןתנ הַעְבְשְו ןיעבטמ דל אּיִמָש -
 ּורָמָא יִדָו :ָּנַנִתִי אָּבְצִי יִד"ְַמְלּ אָשְנַא תּוָכְלְַּב איל טיִלְשיִ
 עּרְנִת יִּדְומ המק ךל .ךתוכלמ אלי יִּד יָהושרָש רקע קַבשַמְל

 12 ל-ל ut 2-2) 13 K אָשּונָא, id 14, lc QNWJN, cf22 | ז4 Vגז" רַמאַמְבּו | 1
 הילע  | * Kאָשְנַא  id 2r cet | 4 laps calam; 1"לע || < א אָיְלע 0 הָאְלְע 2,30 6
aut היַלֲע, 0 ּהֵלֲע | 15 5 G+ kal 600706 TO rpwi 6א Tig koiTng -0ןוסט 6א 
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AW, nonn MSS א et Q NQWB aut (א)הַרָשְּפ | 16 * 14155 Edd שָּב' | 
55 prb add, <60 | SK ,-אְר QAI | ‘KNW 0 ,יִרָמ idzr | :> 

 , 17 8 in forma metr script esse vidךיר--, 0 ְךְר-- | צ  | ‘Kףיא-, 0 ךא--

cf v 85 |17 * 6 36 8 | 7MSS ||דלכ ףוסל || זפ * א תיִבְר גז ָתיֵבְר, 0 תבר 
  0תִיַמְמ,  | 20 = frtadd, cfv 12 | 21 VarS Kאעראזלָּכ  IoMSS 9ל

 תֶטְמ | 22 א ךילע, 0 ָּךְלע
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 קרפ הָקדצְּב ָָטֲחַ ךיִלֲע רּפְׁשִי יִּכְלִמ אָכְלַמ ןֶהְל :אָיִמְש ןָטַלש יִּ
 -לַע אַטְמ אָלֹכ*5 :'ְךְתולשל הָכְרֲא הֶוֲהַּת ןה ןינע ןֵתמּב ךַתיַועו
 לַכיֵה" לע רשעדיִרִּת ןיִחְרַי תַצָקְל פ | :אָּפְלַמ רַצָנְדַכּובְנ
 איָה"אָד אָלָה רַמָאְו אָּכְלַמ הנע :הָוֲה ךלהְמ לבב יד :אתּוכְלַמ

 :יִרְדַה רֶקָיַל ינסח הָקְתַּב ּוכְלַמ תיִבָל ּהָתינְב הָנַא-יִד אָתְּבַר לָבְּב |
 רַצְנְדכּוְבְנ ןיִרְמָא ל לַפְג אמש לק אכְלַמ םֶפְּב אָתְלַמ רוע
 אָרְּב תויֵח"םַעְו ןידרט דל אָׁשְנַא"ןִמּו? ְךָנִמ תר התּוכלמ אָכְלַמ
 -יִּד דע ךילע ןּופְלחַ ןיִנְּע הָעְבשְו ןומעטי ְּךָל ןיִרֹותְכ אָּבַשע ְּךְרוִמ
 -הּבפ ּהנְנּתִי אֵּבִצִי יומלו אָׁשְנַא תּוְכְלַמְּב ָאיִלָע טיִלְׁש-יִ עֶּדְנִת
 ןיִרותכ אָּבָשַעְו דירט אָשְנַאְֶוַמּ רָצְְְכּובְנ-לַע תַפְס אָתַלַמ אָתַעָש
 הבר ןיִרְׁשְנְּכ ּהֶרעַש יִּב רע עבטצי ּהמָשִנ אָיַמְׁש לטמו לבא
 אימשלו יגיע רַצָנְדכּובְנ הָנַא אימו תַצְקלְוי ם :ןיִרפצְ יִהֹוָרְפַמְו
 תֶרְּדַהְו תַחְּבַש אֵמְלֲע יחְלּו תַכְרָּב אילו בּותי ילע יִעְְּנַמּו תַלַטִ

 :רדְ רּדדםַע הָתּוכְלַמו םַלָע וש ּהָנָטְָש יה
 ייֵרֲאָדְוי אמש ליִחְּב דַבָע ּהיּבְצִמְכ ןיִביִׁשֲח הל ג אָעְרַא יירָּדְלָכְו
 'אערַא] :ָתְדכַע הָמ הָל רַמאָיְו ּהָדיִב אָחַמְיְדִּד יַתיִא אלו
 יילע בּותָי יִויִזְו יִרְדַה יתּובלמ ירקילו ייִלָע בתיו יִעְּדְנִמ אָנְמְזהה
 -תַּפַסּוה הָריּת ובֶרּויתַנְקְתֶה יִתּוכְלמ"לֲעְו עב יַנָבְרְבַרְ יִרְבַּדַה ילו
 יד איִמְש ךלמל = רּדַהְמּו םַמּורְמּו חַּבָשְמ רַצְנְדַכְבְג הָנַא ןעֶכיצ :יל
 ס :הֶלפְׁשַהל לָכִי הָוְְּ וילה יִדָו ןיִּד ּהָתְחְִא טושק יִהודְבעַמ"לְכ

 אָּפְלַא לבקלו ףלא יִהוְנְבְרְברְ בר םָחָל דע אכל רצאשלַּבי 5

 אָבֲהּד ינאָמל הָיְהְל אָרְסַח םעֶמְּורְמַא רֿפאׁשְלב* :הָתׁש אָרְמַח
 ןוּתְׁשָ יםָלְׁשּוְריִב יִּד אָלְכיַהְדְוִמ יהּובא רַצְנֶדַכּוְבְנ קּפְנַה יה אָּפְסַכְו <

 יִנאָמ ויִתָיַה ןִידאָּבּי :'ּהָתְנֶחְלּו הָתְלְגש" יִהֹוֹנְבְרְבַרְו אָכלַמ ןוהְּב
 .ויּתְשַאְו םֶלָשּוריִב יה יאֲהְלֲא תיָבדיד" אָלְביַהְַ ּקֿפְנַה יד יאָכֲהַד

hic24 * < ְךיֶטֲחו, 1 6 0 ְּךֶאָטַחַו | * 4155 סטצ ְּךְתְוְלָׁשְל | 26 8  
Aeévrwv ||הָתיַנְב | 30 * 0 ₪6  incip cp 4 | 27 VarS aיתJ2, 1 6 Var” 

v 3o fin 6 I. pers, v 25--30 init 6 = 4] 3. ps ||60עד06; \ iwoei6  ' 

 31°— 33° frt add | ™° cf 3,33; w 145,13 | 32 °K יִרַאְדְו ירא, 0 יריד יֵריְּד|
cfv 27 |רקילו  prb gloss ad v 33 fin || * Var.31° | ל-ל  add | 33 “cf75  

in hoc vתנקתה | 34° 6  autתַנקְתַה  Var®ֹועְב | *  Var® jp), Vars4  
textum quamquam noses tamen antiquiorem praebere videtur | 1 

Var® po id postea || °° MO>6 | 3° insי םַחְל | 2 3  |Cps,IVar®ןיִכְלַהְמ ן  

om.0 תיב  om,פסַ[ | *-* ט N6 04  prb 
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 ּוחְּבַשו אָרְמַח ויֶּתְשַאי :ּהָתְנֲחְלּו ּהָתָלְגש יֵהֹונָבְרְבַרְו אָּכְלַמ ןוהְּב
 הָתְעשדהְבּי :אָנְבֲאְו אָעֲא יאָכְזְרפ אָשְחְנ אָּפְסַכְו אָבֲהַּד יֵהְכאַל
 ה אריג לע שרב לג ןבְתַכְו נָאר בא קג

 יהָתְּבְכְראְ תש הצר ירטקו הגולהכי יִהָניערו ייהּונְש יהְויַ
 איִרָזְגְו יִאיִּרְׂשַּכ איפְׁשֲאְל הֶלְעָהְ למ אּכלַמ ארקז :ןָשקְנ אלו אד
 הָנְד הָבְתָּכ הָרְקודיִ שגדל יד לבב ימיפחל רמו אָּכְלמ הָנְע
 ּהָראְוצד לע אָבַהְדדיִד יאָכיִנומַהְ שבלי אָנוְנרַא יִנָגּוחְי ּהָרְׁשַפּו
 "אָּבְלַמ יַמיִּכַח לכ .ןילפע ןירָאי :טלְׁשי אָתּוכְלַמְב ייִּתְלַתְ
 אּכלַמ ןידַאפ :אָּכלַמָל הַעְדוְהְל ּהָרְׁשִפּו ארקַמְל אָבְתַּכ ןיִלֲהְכאָלְו
 :ןיִשְּבִּתְשִמ יֵהֹונְבְרְברְו יהולע יש יָהֹייָזְ להְּבְתִמ אנש רַצאַשְלַּב

 *תָנע *תללע אָיִּתַשַמ תיִבָל יֵהֹֹנְבְרְברְו אָּכלַמ ילמ לבל אַּכלִמ

 ני ינו ףולהבוזלא יח ןיִמלעל אְָּלמ תֶרֿפאו אָתָּכלמ
 ּהֵּב ןישידק ןיִקָלֶא חור יד ְּךֶתּוכְלמְּב רֹבָג יִתיִאיי :נַתְׁשײלַא
 תַחְכְּתִשַה ןיִהְלֲא-תַמְכָחְּכ הָמְכָחְוי ּוְנְתְלְכָשְו ּוָריֵהַנ ךּובַא יִמּויְבּו
 ןירזנ יאש ןֿפְׁשִא ןיפטרח בר ךּובא רַצְנְדְכְבְנ אַּכְלַמּו ּהּב
 ּונְתְלְכָשְו עּדְנַמּו *אָריִּתַי וחּור יד לבלי :'אּכלמ ובא" ּהַמיִקָה
 לאב הָּב תַחַכּתתְׁשִה ןירטק לארשמו ןְניִחַא תיִוחַאְו ןיִמָלָח "רשפמ
 :הוחהי הָרְׁשפּו יָרָקְתַי לאי ןעּכ רצאשטֶלּב ּהַמׁש-סְׂש אַּבְלַמי

 לאנד רַמָאְו אָכְלַמ הָנָע אכל םֶדק לעָה לאנד ןידאָב 3
 יִבָא אָבְלמ יִתְיַה יִּד דּוהָי יִּד אָתּולְנ יִנּבְִמִדיִ לאנד אּוָהיהְּתְנֲא
 ּנָתְלְכָשְ וריהנו ּךַּב הלא חּור יד יֶּדיִלְע תַעָמָשְו+ ;'דּוהְיְְַמ
 איפשא אּיַמיִּכַח יִמָדְק ּולַעַה ןַעְכּו5 :ִךַּב תַחַכּתְׁשַה הָריִּתַי הָמְכָחְו
 אָתְלָמרֶשּפ ןילהכ אָלְו יִנְתְעַרוהל ּהָרְׁשַפּו ורק הָנְר הֵבְתְבִיְּד
 ןירטקו רַשָפִמִל ירש ילו לע תעֶמְׁש הָנַאויפ :הָיְוֲחַהְל
 אָנְוְנְרַא ינתּועְדוהְל הָרָשַפּ .ארְקַמְל אָבְתַּכ יָת ןה ןַעְּ ארָשמל

 5 X ּוקַפְנ, 0 הָקַפְנ ] 6516. 9 יִהֹולֲע ןיִנָש | * :Va ּהָתְּבְּכְרִאְו | ל * א
 אָיְְׂשַּכ 0 יִאְּרְשַּ | * א א אָכיִנּומַהְו , 0 אָביִנְמַהְו | pps יִתְלַתּו גז יִּתְלַתְו
 cfv 16.29 | 8 ** trsp ante + לל | ל א ןיללע Q ןיִלַע || < mit 5 לבב |
 ro * א תללע, Q ny || * vars nly | < טגז< א TJ, QJ | דיני

(vel64 | * 1 6 9 רַשְפַמ  add; <0 | 12 * 6 driov, cf0 יז | זז 5 >0 || *  

 prb רַשְפַמּו) et NWA (sic VarS) | 13 * cf 229° | °° >0 | 142 0 ךלע, 4 16|
 ל 0158 SA ןישדק ןיהלאדחור | 16 * א לַכּות; 1 6 @ לּוּכִּת | * תזק ןיִמְלָח
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 :טְלְׁשּת אָתּוכְלַמְב 'אָּתְלַתְו יִדְראְוצ-לע אָבֲהדייד 'אָביִנוְמַהְו ׁשְֵּלִת
 ךֲתיִּבְזבְנּו ןיָהָל ּךַל ְךְתְנִּתַמ אָכְלַמ םָדָק רמָאְו לאִגֶד הָנְע ןיִדאָּבּז
 ײהְּתְנַא 5 :ּהָנְעְדוהַא 'אָרָשַפּו אָכלַמְל אָרְקֶא אָבְתְּכ םרָּב יבה ןְרָחֶאַל
 רְנְדכְבנְל בַהְי אָרָדַהְו אָרְקיִו אָתּובְרּו אָתּוכְלַמ יִאיָלֲע אָהלֲא אָּכְלַמ
 וה אינשלו אָיַמִא איִמְמַע לכ הָל"בַהְי יִד אָתּובְרְוִמּוופ ְּובֲא
 אָבְצ הָוַהְדיִדְו לט הָוָה אֵּבְצ אָוַהְדיִּ יהיְמְדקְִמ ןיִלֲחָרְו ןיֵעֶאָז
 :לָּפְשמ אוה אֵבְצ אָנֲה"יִדְו םיִרָמ הוה אֵבְצ הָוָהְדיִדְו אַחַמ הָוה

 התּוכלמ אָרְכְִמ תחְנַה הָרזהל תַפְקִת ּהָחּרְו הבל םֶר ידו
 אָתְויַח"םע וּהֵבְבְלְו דיִרְט אָשְנָא יֵנְּבְןמּו=י :ּהָגִמ ויְעָה הָרָקיִו
 אָיִמְש לַטַמּו הנּומֲעׁטִי ןיִרּותְכ אֵּבְׂשִע ּהָרּודְמ אּידְרעדמעֶו "יּוש
 אָׁשְנֲא תּוכְלַמְב אלע אַהְלֶא טיִלָשדיד עַדידיִּב דע עבטצי ּהַמְׁשֹנ

 תלֿפְׁשַה אל רצ ּהָרְּב הָּתְנָאְו :*הילע 'םיִקָה אָּבְצִי יומו

 ּתַממּורְתַה ו אּיַמְׁשאַרְמ לַעְו תְעִַ הָנּדלְכ יד לקהל ְּךֶבְבְ
 ךֶתְנְחְלּ ךתלגש' ּיְִבְרְבִרְו הָתְכַאְו 'ךיִמָדְק ויַתְיַה ּהֵתְיַב"יָד אינאָמְלּו
 אָעֶא אָלְזְרִפ אָשֶחְנ אָבַהְדְו-אּפְסַכ יַהְלאלו ןֹוהְּב ןיָתְׁש אָרְמַח

 -יִד אָהְלאלְו חבש ןיִעְי אלו ןיִעְמְשיאָלְו ןזָאָל יל אָנְבֲאָו
 יַהומְדְקְְִמ ןודאּב= :ּתְרַַּה אֵל 'ּהָל ְּךָתְחְרֶא-לכְו ּהָדיִּב ְךְתַמְׁשִנ
 םיִׁשְר יִּד אָבְתְכ הָנְדּו5 :םיִׁשְר הָנָד אָבָתְכּו אָדְייִד אָּסּפ תיִלְׁש
 אָהְלֲא- הָנָמ אֹנְמ אָתְלִמ רַשָּפ הגה :"ןיִסְפּ לֶקּת 'אָנִמ אָנָמ
 :ריסַח ּתַחְכִּתְשָהְו 'אינְזאֹמְב יאָּתְלְקִ לְקְּתל :ּהָמלְׁשַהְו ךֲתּוכְלַמ
 רַצאַׁשְלְּב רֶמֲא ו ןידאב*פ :םֶרָפּו יִדָמְל תַביִהיִו ךתוכלמ ת תסיִרּפ סר
 זָרְכַהְו ּהָראוצ 2 אָבַהְדְדיִד אָביִנוְמַהְו אָנְוֶגְרַא לאינָדְ שלה

 | :ףיתרתו ןיתש ןיִנש רב אכל לכק יס שי 6 5 וכ אבל 1
 16 © ,6O+vb nonn 66 צ 7 || % 61 46 7 || דד ** >6, 6( 29 || ל 1 6 58

 6 ּהָרָשְפּו | 18 * >0 || * cf 4,135 id 21 | זָפ א ןיִעַאָת 0 ןיִעִיָז | 20 16 30

Kסטזמע |>  Var opp, 0 ducerל  | ONYג יוש,  KWהרְקיו | 2ז *1 6  
OI KIOגז5 תלפשה | 23 * א ךימ-, Vהיִלַע , 0 הלע | 22  

OV 06, cf64 | ל  pavn, id( 0) תרדה אל הל | 25/97% 0 cךנ)- || * 6ספ)ַש  

cf7 | %אי ינזאמב | צ 29  VarSל  || sineN28%; 6 6?הקדטו | 27 * \/בזל  v 

om, $* rex Persarun ||6,1 * א אָיְדְמ, 0 הָאְדִמ, 6  Cpאָיְדְשַכ, 0 הָאְּדְׂשַכ |  
tuepwv kai EvdoE Eog év 66 חגמקמ< דועצ  > 
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 הֶאְמ אינפְּרְשַחַאל אָתּוכְלַמ-לע םיקַהְו שורד םִדָק רפְשי
 יד הָתְלִּת ןיִכְרְס ןוהָּגִמ אָלַעְוי :אָתּוכְלַמילֶכְּב ןוהל יד ןיִבְׂשְו
 אָמְעַט ןּוהְל ןיִבַהְי ןילא אינְפְּרׁשַחא ןֹוָהָל"יִד ןֹוהָנִמ דָח לאי
 אָיכְרְסְלַע חַצְנְתִמ אָוֲה הָנְד לאַנד ןידָא+ :קזָנ אָנֲהְל"אָל אָּכְלַמּו
 התּומקהל תישע אָּבְלַמּו ּהָּב אְריִּתַי חּוְ יִּד לָבְקְלָּכ אּינפְרּרְׁשַחַאו
 הֶלַע *ןיַעָב ווָה אינּפְרּנְׁשַחַאו איכרס ןידֶא: פ :אָתּוכְלַמ לָּכ לע
 החְּכְׁשַהְל ןילכודאָל הָתיִחְׁשּו הע לָכְ אָתּוכְלַמ דַּצִמ לאגר הָחְּבָשַהְ
 :ייהולע תַחַכְּתְׁשִה אָל הָתיֵחְׁשּו ולָשה לכי אּוה ןמיִהְמ"יִד לב
 ןהָל אלע" לָּ הָנּד לאיגרל חֶּבָשַהְנ אל יד ןיִרָמִא ְּךלַא אָּיַרְבִג ןידָא
 אּינּפְרּרְׁשַחאַו איכס ןירָאל ס :ּהָהְלֶא תֶדָּב יהוְלְע אָנְחַּכְׁשַה
 :יִיַח ןימלעל אָּכלַמ ׁשְויִרְּד הל ןיִרַמֲא ןכו אכְלַמ-לע וׁשְגְרַה ןלא
 אָתְוַחַפּו אירבּדה אִּינָפְרְּׁשַחַאו אּינְנַס אתוכְלַמ יֵכְרָח לָּכ וטַעְיְתַא
 הָלַאלָּכ ןמ ּועְב הַעְבְדידלכ יִּד רָסֶא הָפְקַתְלּ אכל םִיָק המקל
 ןעֶּכפי :אָתְוְיִרַא בל אָמְרתִי אָבְלַמ ּףָנִמ ןהְל ןִמְלְת ןימוידרע שָנָאְו
 סֶרָפּו יֵדָמ"תָדַּכ הִיִנְׁשַהְל אל יד אָבְתְּכ םָשְרְתְו אָרְסֶא םיקְ לס

aוחיתפ ןיוכו התל לע ו בת ירייה עי יל  
 יהוכרב-לע ךרְּב ואו ו התל יי םלׁשּורְ ד הָתיִלַעְב ּהָל

 ימויירע שאו ו אבי ו יד תמש רט
 אָביִצִי רַמֶאְו אָּכְלַמ הָנֲע אָתְויִרַא בֹונְל אָמְרְתִי אָּכְלַמ ְּךַּנִמ ןַהְל ןיִתָלַּת
 םֶדְק ןיִרְמָאְו ונע ןידאֿבי+ :אֵּדעֶת אלי סֶרְפּו יִדָמתֶרְּכ אָתְלַמ
 אָּכְלַמ ךילע םֶשאָ ידוהי יד אָתּולְ יִנְּבְִמ יִּד לאנד יִד אכלַמ
 :הָתּועָּב אֵעַּב אָמויְּב הָתְלִּת ןינמזו ָּתְמְשְר יד ארְסַא"לעו םַעָט
 לָּב םֶש לאנד לע יִהּולֲע שָאַּב איִנש עמש "אָתְלַמ יִרָּ אכלמ ןידָא 5

 | ןֶעָּב 6 61 5,112 | 5 * sic Occ, QFץוסצ 6 4 | 4 = 09 ,127 *63 75 2
b-b prb add || 7 6 ;חקססמ 0060 0 rapéotnoav, 8 וברק | 8 >6 || צ 9 <6 | 
rr | 6 1155 אָוַה | 12 * 6 érhpndcav 0 חטק6דמקמססצ (| 9 curiosius 

inguirentes | 6\ל 6 + דק Tc ףט(ק66 600" 6אשטדמט fuépav (> 0( | 

13 75 frt add, >60, 6 + Aapeie 60000ו\60, 0 + [₪0וג | 14 75 6 Tov 

giAlov gov. 
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 ןידאב < :ּהָתּולצַהְל רּבִּתְשַמ הָוַה אָשְמֶש יִלָעִמ דַעְו ּהָתּובְזיִשְל
 תֶדדיְּד אָּכְלַמ עד אֿכלמל ןירָמָאו אָבְלַמלַע ּׁשְנְרַהי לא אּיַרְבנ
 ןיִדאָּבִיז :הָיְנָשַהְל אל םיִקָהי אָבְלמִיִ םיקו רַסֶא"לָכיִ סרָפּו ידָמְל

 אָּכלַמ הָנְע אָתְויְרַא יד אָּבנְל ומר ln ֹליִתְוַהְו רַֿמַא אָּבְלַמ |
 :ָּךִנְבזיִשְי אּוה אָריִדְתּב ּהָלחלפ הָּתְנַא יִּד ּךֶהְלא לאיִנְדְל רֶמָאְ
 הָתְְזעְּב אָפְלַמ 'הָמְתַחְו אָּבְג םּפ-לע יתַמְְׂ הּדֲח ןְבָא תיְתיַהְוי
 לזַא ןיַָאיפ :לאָינְדְּב ּובצ אַנְׁשְת"אָל יד יָהֹונְבְרְבַר "תקָזָעְבּו
 תּדַנ 'ּהָּתְנשְו יהומדק לעֶגַה"אָל 'ןוחדו יתָוִמ תֶבּ הלכיהל אָבְלַמ
 אָּבְנְל הֶלָהְּבְתַהְבּו יאַהְגְְּב םּוקי "אָרְפְרַפְשְּב אָּכלַמ ןיִדאָּב לס :יִהוְלַע
 הָנָע" קעֶז "ביצע לק לאגר אבל יּהָבְרְקמְכּוצז :לזַא אָתָוְיְראדיִר
 -חלפ הָּתְנֲא יד ָךַהְלֶא אּיַח אֵהְלֲא י דָבַע לאָיְִּ לא גדל רַמָאְו אפל
 אָכְלַמ-םע לאנד ןידַא= :אָתְויְרַאְִמ ךתובזישל ליה אָריְִתְּב ּהָל
 אָתְויִרא םּפ רגְסּו ּהָכַאְלַמ חֶלֶש יֵהְלֲא* :יִיָח ןימלעל אָּבְלַמ לֶלַמ
 ףימדק ףַאְו יל תַחְכְּתַשַה ּוכָז יֵהֹומְדָק יִה לַבָק"לְּכ יִנּלְּבַ אל
 לאְֿנְְלּו יהולע באט איש אָבְלַמ ןודאּב + :תַדְבע אָל הלּובח אָכלַמ
 חכְּתְשִהאָל לח" לֶכְו אָּבנ"וִמ לאנד קַפֶהְו אָּבִּגןִמ | הָקָסַנַהְ רַמָא
 ולָכֲאיִד ךלא אָיִרְבָנ ויִתָיַהְו אָּכָלַמ רַמַאו5 :ּהֶהְלאַּ ןמיַה יִּ ּהָב
 -אָלְו ןוֶהיִשְנּו ןוָהיִנְּב ןּונא ומָר אָתָנָרַא בֵגְלּו לאּנָד יִּ יוצר
 :ּוקּדַה ןֹוְהיַמְרּג-לָכְו אָתְניְרַא ןוהְב וטְלְׁש"יִד דע אָבְג תיעְרָאל וטמ

 -יִד אינָשלְו אָּיַמִא אמְמע-לָכְל בתֿכ אַּכלַמ שיר ןיבאב ס
 -לָכָּב יי ֿםעט םיִש יֵמְדְקְוִמ'>ז :אגְׂשִ ןוכמְלש אעְראלֶכּב ןיִרָאָר

 לאגד הָהְלֲא םדְומ ןילחרו 'ןיעאז 'ןנהל יתּוכְלמ ןַמְלש
 ןיִמְלֲעְל םִיִקְו אח אָהְלֲאאּוָהייַד
 :אָפוסידע הָנֶטְלָשְו לֵּבַחְתִת אָלְיִּד ּהָתּוכְלַמּו

 ןיִהְמתְו ןיִתֶא דֵבֲעְו ו לָּצַמּ בְזיִׁשְמ5
 :אָתְויִרַא דִיְוִמ לאיְנָדְל בזיש יִּד אֵעְרֲאְבּו אּיַמְׁשִּב

 פ :ֵאיָסְרּפ ׁשֶרּוּכ תּוָכְלַמְבּו ׁשיְרְ תּוכְלמְּב חַלְצַה הָנְּד לאָּיְנָדו>פ
I5 8 c nonn MSS יִלְעמ al falso ילעמ 40 >0 1g Vars א "הלא 

 תק-  | > 1 > nonn MSS et 6ךֶהלָא | 18 * | ₪ תַמָשְו | ל גז ּהָמַתַחְו 0
  || sic Occ; QF jl; <6, 8צסדו6 0 886וח006 6 * 10 | 4 = 0

ébéguara || * nonn MSS AW) | 20 * sic 48 (5 min et maj), Or רב 
 |  |? 6 puerdAn O ioxupg || = <60'בג  prb add | 2r * 25MSSאָרָּפ | ל

 e6> 1דעdח + | 27 ** <6 | ? 6ךימ--, 0 ְךֶמ- | 26 א ןירַאָד 0 ןיריד * 23
avepwro (>0) | > = .ןיעַאְז , 0 ןיעיז | 29 א אָיְָרַּפ, 0 הָאָפְרַּפ 
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 ינָזָחְו" הָוֲח םָלֲח לאנד לבְּב ּךֶלַמ רשאָלְבְל יהָדֲח תָגְשַּבִי 7
 הָנֲעיי :ירמא ןיִלֵמ שאָר בַּתְכ אָמָלָח ןיַדאָּב ּהָבְּכְׁשִמ-לַע להשאר
 אָיִמְש יַחּור עַּבְרִא ּורַאְו .לאילילדסע רָזחְּב תִיְוָה הֶזֶח "רַמָאְו לאנד
 אד ןיגש אַּמְִַמ ןקלס ןְברְבר ןויח עֶּבְראְו :אָּבַר אמי ןָחיִגְמ

 ייִד לע תיִנֲה הֶוְח ּהָכ רַׁשְגייִד ןיפנו הָיְראְכ אָתְוְמְדקי :אָּדְוִמ
 בַבְלּו תַמיִקָה ׁשֶנֲאַּכ ןלְנְר"לעֶו אָעְרַאְמ תַליִטְנּו היֿפנ ּוטיִרֶמ
 ָּחרַטָשְלְ בדֶל הָיָמְּד "הָנְיְנִת יִרָחֶאי ּהָויַח ּורֲאופ :הל ביִהְי שנא
 יִלָכַא יִמּוק הל ןירְמָא ןַכְו ּהיֵגְׁש ןיִּב ּהָמְפְּב ןיעְלע תַלְתּו *תַמְקַה
 ןיִּפַג ּהָלְו רַמְנַּכ *יִרָחֶא וראו תיִוה הֶזֶח הָנְּד רֵתאָּב5 :איגש רָשְּב
 :'ּהל ביִהְי ןַטְְׁשו אָתְויַחְ ןיִׁשאַר הֵעּבְרַאְו 'היבג-לע ףועדיד עבר

 הָליִחְ יִאיִעיִבְר הָיִח ראו אליל ְזָחְּב תי הוָח הָנָּד רָתאָּב
 'הָקְּדִמּו הָלָכָא ברבר הל לָוְרַפיִד ןֿנשְו הָריִּתַי אֿפיֵקַתְו יֵנְתְמיִאְו
 !הימָרְק יה אָתְויִחדלָּכִמ היְנׁשִמ איִהְו הָסְפַר יּהיִלְגַרְּב אַרְאְשּו
 הָריֵעְז יִרָחֶא ןרק. ולאו אינְרקְּב תיוה "לָּכְתְשִמ :הל רשע ןינרקו
 יהימדקךמ' ףרק עֶתֶא אָתָיַמְדַק אינְרקןמ תלת 'ןוהיגיב יתקלס
 :ןֶבְרְבְר לַלַמְמ םֶפּו אָדְאָנְרְקְּב אָשְנַא יניִעַּכ ןיניע לַאו

 תיִוה הֶזְחּי
 בֶתָי ןימיי קיּתַעְו וימר ןֶוְסְרַכ יִּד דע
 אָקְנ רַמעּכ השאר רעָשּו רוח גְלְתַּבו השובל

 קל רג יהל  רונייד ןיבבְש היס
 יהומְדְקְמ 'קֶפָנְו ךגָנ רונדיד רהָבי

 ןומוקו יֵהֹומְ ןובר וּבְְו הגושְמָשְי 'םיִפְלא ףלא
 :ּותיִתָּפ ןיִרְּפְסְו בָתְו אָכיִּד

 הֶוָח הָלְלמַמ אָנְרק יד אָתְבְרְבְר אָילמ לק"'ןמ ןודאב תיוה הֶזִָיי
 :אָשֶא תדקיל תַביִהיְו ּהמְשַּג דֶבּוהְו אָתְויִח תֶליִטְק יז רע 'תיוה

add || = >0, add? || 2 %7* >600, prb add |ל ₪  || Cp7,1°0 rpirw 
OS autא 6 ' add? | 3 <6 | 4 K PB aut AB), Q ADA | 5 ** autל <0, < 

|Wה, 0 ה FW aut4 | * א  cfvתַמ(י)קַה  nonn MSSת 6 6 41 || ל 1 6 ' 

KNW 0היַּבָג () ּהָּבַנ | =< >6 | 7 5  autיג  K0 || ל npiov6 5: 60+  
 הָאְע- | * 8 יִנָמַמָאְו | < צ 10+ שֶחְנְיִּד ּהָיָרְפִטְו | % :Va הֶקָּדִמּו | *א
 הנר גז היל, 0 ּהל-- || ! א הָיַמְדִק גטז ּהיַמְדְה 0 ּהָמְדְק | 8 * 1 תְקֶלְס |
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Tupéc ||656ח00606ד0 ... 010106  ro * >0; 6 kal60 6ז60מסשצ ||  g00109 ||  
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 -דע ןוהְל תַּביֵהְי ןֵַיַחְב הָכְרֲאְו ןֹוהְנֲמְלְׁש ויְּרעָה יאָתְויִח רֶאְשּויי
 איליל יוזְחְּב תיוה הֶזֲחי :ןְעֶו 'ןמז

 אָוה הָתֶא שָנָא רֶבְּכ אּיִמְׁש ננעל וראו
 :יֵהּובְרְקַה יִהוְמְדְקּו הָטִמ אָּיַמּוו קיִּתַעדדַעְו

 אֹיַמְמע לָכְו ּוכְלַמּו רקיו וטלש בָהְי ּהָלְו
 םֶלָע ןטלש הנטל ןּוָחְלפִי ּהל אינָשלְו אימא
 ס :לּבַחְתְת אלי ּהָתּוכְלַמ הָדְעַי אלי

 :יִנָנְלַהְבְי ישאר יִנְזָחְו יהַנְדַנ נב לאי הָנֲא יָחּור תִירְּכְתֶאי5
 יל"רמַאו הנדל -לע הָגִמ"אַעְבֲא אביו אימאקדןמ לֵח-לַע תב
 עֶּבְרַא ןיִנֲא יִּד אָתְבְרְבְר אָתְויַח ךילאול :יִנָּנָעְדוְהְי אָּיַלַמ רשפּו
 ףןיִנֹוְלֲע ישידק :אָתּוכְלַמ ןולבקיוי* :*אָעְרֲאדוַמ ןומוקי' 'ןיבלמ הָעְבְרִא
 יאָבְצִיְל תיִבָצ ןידָאיפ :אָימְלַע םֶלָע דַע"ְו אָמְלַעִדדַע" אָתּוכְלַמ ןּונְסְחַיְ
 'היִּנָש הָריִּתַי הָליִחְּד ולכן הֶינְׁש תוהְדיד אָתֲעיִבְר אָתְויֲח-לַע
 :הָסְפְר היִלְגַרּב אֵרָאׁשּו יהָקְּדַמ הלְכֲא ׁשֶחְנ"יִ "היִרְפַטְו לזרַפיִ
 'היִמָדְקְְִמ "ולֵפְנּו תקלס יִּד יִרָחֶאְו הַׁשֹאָרְב יד רׂשע איבְרק"לעלפ
 -ןִמ בב ּהַנְזָחְו ןְבְרְבַר ללממ םֶפּו הל "ןיִניעְו ןֵּכַד אָנְרקְו תָלִּת
 הָלְכְיַו ןישידק"סע ברק אדבע כד אָגְרקְו תיוָה הֶזֶחְיי :ּהָתְרְּבַח
 אָנְמִזְו 'ןיִנויְלָע יִשידְקְל בָהְי יאְניֵדְו אימו קיתע הָתַאְיִּ רע ל
 רמא ןָּכ3 :ןישידק ּונְסֶחַה אָתּוכלַמּו הָטִמ

 אָעְרַאְב אָוֲהָּת ָאיֶעיִבְר ּוֵכְלַמ אָּתִיִעיִבְר אָתויח
 אָעְראלּ לָכאַתְ אָתְוְכְלַמ לב ןַמ אָנָשַת יּד
 אָתּוכְלַמ ּהָּנִמ רשע אָינְרקְו<+ :הָנְקּדַתְ הֵנְׁשּוְדְת
 ןהיִרַחֶא םּוקְי ןֶרָחֶאְו ןּוִמְקְי יכל הָרְׂשֲע
 :לָּפָשַהְי ןיִכְלַמ הָתְלְתּו אָיְמְדְקְִמ אַנְׁשִי אּוָהְו
 אלבי וינּוְלֲע יׁשיִדְלּו ללַמִי *ָאיִלַע צל למ

Var® jp} | 13 6 éri, 0 perd |ל 1 6  | abrodדסו% אסאגוע  kai12 97% 6  
 14 <0; praem ? 'למ || 15 = prps ּהָנְדְנ vel 6 69 הָנד ןיִנַּב | 17 * 60 006

Thc As, 0 = Al + al apercovrat |6חסגססעדסו 6ח0  Aeiai | 7" 6 al 

 18 * 603 ? אָנֹויְלֲע | ** 41 6 60 || 1 * קזקs אָביִצָי | * א ןֹוהְלָּכ, 0 ןיַהְלְּכ |
aut AI, QAI | * 4 7 |3 א ּהיִר-  | aut AW, Qaהגש  K 

 20 * א ול- 0 הֶל- | * 4 7 || < ן dlc 6039 || 22 * prps ins אָנֶטְלַשְו ביִתָי

rhc 0016006, 6 0 |6[ 14. 265 | ל 6(צ 18 | 23 % אָי--, 0 הָא-- || 24 6  

 25 * | אילע Q הָאְלע | | ל 6 + 18 || < 3 אלכנ.



 1176 לאינד 8,10—7,26

 ריב 'ןוִבֲהְִתְְו תַדְו ןיִנְמז הָיְנָשַהְל רַּבְסְִו
 :ןֶרע גלְפּו ףןֶנְּרעְו ןָהַעְרע

 :אָפוס"דע הָדְבּוְהְלּו יהָדָמְׁשַהְל ןּוּדְעַהְי .הָגְטְלְׁשְ בָּתַי אָנידְופ
 אומְׁש-לְּכ תֹוֲחְּת תוכְלַמ יִד אָּתּובְרּו אָנְטלׁשו אָתּוכְלַמוז

 םלע תּוכְלַמ ּהָתּוכלמ יול ישידק םעל תֹביִהְי
 :ןּועַמַּתְשִיְו ןחָלְּפ ּהָל אינטל לב

 יויִזָו יִנָּנְלַהְבִ ינויָעְרו איֶגש לאָּיַנָד הָנַא יאַתְלמִדיִד אפוס הָבְדדַעי
 ּפ :תַרטְנ יכל אֵתְלַמּו ילע ןשי

 יִנֲא יֵלֲא הָאְרַנ ןוזַח ךְלִמה רצאׁשלב תוכלמל שולש תַנׁשִּבי 8
 יֵתאְרּב יהיו ןּזָחַּב ּהָאָרָאְול :הָלְחְּתַ לא הֶאְרַּנַה יִרְחֶא לאּיַנָד
 ינַאו ץוזָחַּב ּהָאְרֶאְו הָניִדָמַה םֶליעְּב רֶׁשֲא 'הְריִּבַה ןשּושְּב נאו
 דמע דֶחֶא יליַאוהַּנִהְו הָאְרֲאְו יניע אָשאְוי :ילוא לבּוא-לע' יִתִיָה
 תינְׁשַה- ןִמ הֶהְבְג תַחַאְהְו תוּהבָּג םִיְנְרְקַהְו םִיִגְרְק ולו לָבאָה נפל
 הָנוּפָצְו המי יֵהָנַנְמ לאָהיתֶא יִתיֲאְר :יהָנֹרתֲאְּב הלע ההבנה
 נֹצְכ הׂשעְו ומ יליצמ ןיִאָו ויל וךמעידאל תויח"לְֶו הְָּגַנְ
 בְרעמַה"ןִמ אַּב יםיִּדְעָה"ריִפִצ הָּגהְוןיִבַמ יִתָיהויְנַאוו  :ליֶדְנַהְ
 :ויָניע ןיּב 'תּוזְח ןְרָק ריֿפצַהְו 'ץֶרָאְּב עֶגּונ ןיאו ץֶרָאָה'לְב פרל
 ץֶריו לָבֲאָה ינָפְל דַמֹע יִתיִאָר רֶׁשֲא םִֹנְרָּקַה לַעַּב ליֵאָה-דע אבי
 ףיו לא רַמְרַמְתִיו לאָה ילָצֶא ועיִנַמ ויתיארוז :וחכ תַמֲחּב וילא
 ויָנָּפְל דמעל ליֵאְּב ַחָכ הָיהְאלְ וינר יִּתְש-תֶא רֵּבְׁשִיו .ליאָהתֶא
 ריִפְצּו :וְדיִמ ליאל יליצמ הָיָה-אְלְו ּוהׂטְמְריו הָצְרֲא והָביִלְׁשיו

 הָנָלעְּו הגה רה הֶרּׁשנ ֹועעְּו דאמר ליְֶּנַה םיִנעה
 תָתאָהְִמּופ = :םיָמְׁשַה תוחּור עֶּבְראְל ָהיֶּתָחַּת עּבְרַא תֹוָוְח
 חָרְזּמַהלֶאְו בֶגַּגַה-לא רָתְילַּרנִּתַו יהָריִעְצִמ תָחֵאְ"ְרְקי 'אָצָי יםָהַמ
 -ןמּו אָבְצַהְןמ הֶצְרֲא לַפּתַו םִמׁשַה אָבְצְדרע להְנִתַיי :ייֵבָצַה"לָאְו
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 דיִמְּתַה יםיִרָה ּונָּמִמּו ליִדְנַה אָבְצַה-רׂש דעְויי* :םָסָמְרּתַו םיִבְכוְּכַה
 ילו עְׁשְפְּב דיִמְּתַה" לַע * ןתָּנִת 'אָבָצְויי :ושּקמ 'ןוכָמ לש
 רֵּבַדְמ ׁשֹודָקידֲחֶא העֶמְׁשֶא :הָחילְצַהְו הָתְשֲעְו הֶּצְרַא 'תָמָא

 עפה "דימה ןוֵזְַה יִתְמירע רַּבדְמַה יגומְלּפל שוק דָחֶא למאי
 םִיַפְלַא רקב בֶרָע דע ילַא רָמאָיַנ < :םָמְרַמ 'אָבְעְו שֶדְקְו 'תֶת םמש
 לאיִנֶד ינַא יִתאְרַּב יהי :שֶדְק ּדְצִנְו תוָאמ שֶלֶשּו
 עַמְׁשֲאֿ :רָבָג הֶאְרַמְּכ יִדְנָנְל דמע הֵּנַהְו הָניִב הֵׁשְקבֲאָו ןוִזָחֲה"תֶא
 :הֶאְרַּמַהתֶא זלַהְ ןֶבֶה לֶאיִרְבְ רַמאינ אָרָקַו ילּוא ןיִּ סדק
 ןֶבַה יִלֶא רָמאינ יִנָּפְ"לע הָלּפֲאְו יִּתַעְבַג ֹוָאֹבְבּו יִדָמַע לָצַא אביוול
 הָצְרֲא יִנְּפ"לַע יִּתַמְּרִג יִמע ּוָרְּבִדְבּוי :ןוִזָחֲה ץֶקתַעַ יִּ םֶרֶאְּ
 הָיָהיררשַא תא ףעידומ יֶנְנַה רָמאיפ :יָדְמֲע-לַע יִנָדיִמַעַיַו יּבדעָניַו
 םינרְקה לעַּב ָתיִאְרְרָשַא ליאה :ץק דעומל יִּכ םעֶּנַה תיִרָחֶאְּב
 רֶׁשֲא הָלּודגַה ןרקהו ןוי למ ריִעְשַה ריִפְצַהְויי :סֶרֶפּו ידָמ יכל
 ָהיִּתֲחַּת עֶּבְרַא הָנְדֹמעּתו תֶרָּבְשִּנַהְו> :ןושארה למה אּוה ויָניֵעְדויִּב
 :וחכב אָלְו יהָנְדֹמעֶי *יוּגִמ תּל עֶּבְרַא
 םיִנְּפדוַע ְּךְלַמ דָמַעִי םִיִעְׁשֿפַה םֶתְהְּכ םתּוכְלַמ תיִרֲחַאְבְו3

 יֵתיִחְׁשִי תֹואְלְפִנְו ותכְב אלו ֹוחֹכ םַצָעְו :תֹוְדיִח ןיִבַמּו
 ולְכְׂש-ילעֶופ :םישודק-םַעְו םיִמּוצע תיִחָשְהְ הָשָעְו ַחיִלְצָהְו
 םיִּבַר תיִתְׁשִי הָנְלׁשְבּו ליִדְגְי .וָבָבְְבּו ודָיַּב הָמְרַמ יִלָצַהְ

 :רבְָ דָי םָפָאבּו דעי 'םיִרָשרַש לע
 אּוָה תַמֲא רַמָאְג רָשא רֶקְבַהְו בֶרָעָה הָאְרַמּוי*

 :םיִבַר םיִמְָל יִּכ ןוזָחָה םֶתְס הָּתַאְ
 תֶכאָלְמתֶא הָשָעָאְו םּוקָאְו 'םיִמָי יִתיִלָחְנְו ייִתָָָהְנ לאנד יאו
 פ = ןיִבָמ ןיאָו 'הָאְרּפַה-לע םֶמּוּתְׁשִאְו ךָלָמַה

 = ףלַמֶה רֶׁשֲא יִדָמ עָרּזִמ שוְרָושַחאְהְִּב ׁשניְרְדְל תַמֶא תַנָשַּבי 9
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 יִתניִּב לאב יִגֲא יֹוכָלָמְל תַחַא תַנָשַּבי* :םיִָׂשַּכ תּוכָלַמ לַע
 איִבָנַה .הָיְמְרודלֶא הוהְי"רַבְד הָיָה רֶׁשֲא םיִנָשַה רַּפְסִמ םיִרְפְסַּב
 -לֶא יֹנָ"תֶא הנאו :הָנָׁש םיִעְבׁש םָלְשּורְו תֹוכְרָחְל תואָלַמְל
 :רָפֲאָו קׂשֶו םֹוצְּב םיִנּונֲחַתְו הָיְפְּת ׁשּקַבְל םיִהלֲאָה יָנֹדֲא
 לּודָנַה לֵאָה יָנֹרֲא אַּנֲא הָּרְמָאְו הָּדותֶאְו יָהלֲא הָוהְיל הָלְלַפְתֶאְוי
 ּונאָמָחפ :ויָתְֹצַמ יִרְמְשֶלּו ויִָבַהֶאְל דָסָחַהְו תיְִּבַה רָמש אָרונַהְ
 ֹרנעַמְׁש אָלְו5 ְּחיֵטָּפְׁשַמַמּו ְךֵתִֹצִמִמ רוסו ּונָָרָמּו ּונָעָשְרַהו ּוניִוָעְו
 ּוניתבאו ּוניִרָש ּוניִכְלְמלֶא ְךֶמָשּב ּורְּבִּ רשא םיִאיִבֵּנַה ְּיַדָבע- לֶא
 יםִיַּכ םיִנָּפַה תֶשּב ּונלְ הָקָרּצַה יִנֹרֲא לז :ץֶרָאָה םעדלָּכ לֶאְ
 םיִקֹחְרָהְו םיִברְקַה לֵאָרְׂשודלְכלו םלׁשּוְר יִבָשְיְלּו הָדּוהְי שיִאל הזה
 וו :לךבהּולעמ רֶׁשֲא םֶלְעַמּב םָׁש םֶּתְחַּה רֶׁשֲא ּתוצְראָהלֶכְּב
 ָדָל ּונאָטֶח רֶׁשֲא וניִתבַאלו ּניִרָשְ ּוניִכְלמ םיִנָּפַה תֶשִּ ונל
 ּונָעַמָש אל וב ּונְַרָמ יִּ תוחַלָּפַהְ םיִמֲחַרָה ניָהלֲא יינדאלפ
 ויָדָבֲע דִיְּב ּוניֵנְפְל ְתְנירֶׁשֲא ויִתֹרותְּב תכלל ניהל הוה לוק
 עומְׁש יִתְלְבל ירוסו ְּךָתָרֹוּת-תֶא ּורְבָע לֵאָרְׂשִילְכְווי :םיִאיִבָּנַה
 הַׁשֹמ תַרֹותְּב ּהָבּותְּכ רשא הָעְבְׁשַהו הלאה וביל יִדַתַתַו ְּךְלְקְּב
 ּונילע רָבְּדרׁשֲא ו ויִרְבּדתֶא םקיַוי ל ּונאַטָח יִּכ םיִהלֲאָה-דַבַע

 -אל רֶׁשֲא הָלָנ הָעְר ּונָלְע איִבָהְל ּונָֹֿׁש רש ֹוניַטְפׂש-לע
 רֶׁשֲאכיג :םֶלְשּוריִּב הָתְׂשֲעְג רֶׁשֲאַּכ םִיַמָׁשַה" לָּכ תַחַּת הָתְׂשֲעַ
 ּוניִלֲח-אָלְו ּוניִלָע הָאָּב תאּוַה הֵעָרָהלְּכ יתַא הַׁשֹמ תַרֹותְּב בּותּכ
 AN תב ליִבְׂשַהְלּו 'ונינועמ בּושל ּוניַהלֲא הָוהְי יגּפתֶא

 תאצוה שא נול נראו הָּתַעְ :ילקב ונעַמְׁש וה הֶשָע רָשַא
 ּונאָטִח הָזַה םיַּכ םש גל שעת הָקְוֲח יב םִיֹרצַמ ץֶרֶאַמ ךמעתֶא
 םֶלָשּורִי ל ףריעמ ְךְתָמְחַו ּךְפַא אָניבְׁשְי תקציב יָנֹדֲאי5 ּונְעְׁשְר
 הל ות םֶלָשּוְרִ וניתבא .תֹונֹועבּו ּוניִאָטַחב יֵּ ףשדק"רה
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 ְְנְזָאויִהלֲא הָּטַהי :יָנֲֹא עמל" םֵמְׁשַה ׁשרְקִמיילע ְךיֶנָּ רַאָהְו
 היִלָע ְּךֶמַׁש אָרְקנרֶׁשֲא ריֵעָהְו וניתֹמַמׁש הֵאְרּו ףיניע החקפ ֶמׁשו
 ףימחרזלע כ ap“ ּונינּונֲחַּת םיִליּפַמ ּונְחֹנֲא ּוניתֹקְדצ-לע אָלְויִּ
 -לַא הׂשעו הָביֵׁשְקַה נא הָחְלס וינר הָעֲמְׁשויְנֹדַאיפ :םיִּבַרָה |

 :ךֶמעדלַעְו ףריעדלע אָרְקַנ ָךְמשיִּ יהלֲא ְךְנעֶמְלרֵחַאּ
 לֵאָרְׂשִי יִמע תאַטַחְו יֵתאָׁשַח הָּדוְתָמּו ללּפְתְמּו ֵּבַדִמ יִגֲא דֹועס
 יִנֲא דע :ייֵהְלֲא ׁשֶדָקירַה לע ימלא הָיהְי יִנָפִל יִּתָנִחְּת ליִַּמּו
 ףֶעֶמ הָלֲחְתַּב ןוזחב יִתיִאְר שא לֶאיִרְבְג ׁשיִאָהְו יהלְפּתַּב רֵּבַדְמ
 לאיְנְּד רמאינ יִמַע רֵּבַדיו ןְבַו= :בָרֲע"תַחְנִמ 'תעָּכ יא עֶגֹנ 'ףַעיִּב
 ינַאַו רָבָד אָצָי ףיִנּונַחּת תַלַחְתַּבי :הָניִב ליִּבְשַהְ יִתאֵצְי הָּתַע

 :הֶאְרַמּב ןֵבָהְו רֶבַָּּב ןיִבּו הָּתֶא תוָדּומְח" יִּכ ידיִגַהְל יִתאָּ |
 ּךָשְרְק ריעל "לע ָךַּתְחָג םיעְבְׁש םיִעָבְש

 ןוע רפַכְלּו "תואָטַח 'םֶתְחְלּו עְׁשַּפַה יאכל
 איִבְנְו ןוֶזַח םתחלו םיִמְלְ קָדְצ איָבָהְלּו

 לָָּשַתו על ּ:םיִׁשְדַמ שדק חָשִמִלְ
 דיִנָנ חיִשָמדע םלָשּוְִי תֹוָנְכִלְו ביִׁשָהְל רֶכָד אָצֹמְוַמ
 הָתְנְבְנְו בּוׁשְת םִיֹנשּו םישש םיִעָבָשְו הָעְבָש םיִעְבָש
 יםָיִנָשּו םישש םיִעָבָשַה יִרָחְאְוי6 :םיִּתְעֶה 'קוַצְבּו יץּורָחְו בוָחָר

 יול ןיִאְוי ַחיִׁשָמ תרי
 ףטשב יוצקו אָּבַהי דיִגְנ 'םע יתיִחְׁשִי 'ִׂשָדְקַהְו יריִעָהְו
 םיִּבַרְל תיִרָּב יריִּבְנָהְו נז :'תוָמְמְש תֶצָרַחְנ החל ץק דעו

 הָחְנַמּו חב 'תיִּכְׁשִי עּובָשַה יִצֲחַו ָחֶא עב
 פ | םַמּוׁש-לעְּךַתת הָּצְרֲחנְו הָלָכידעְו'םַמְׂשְמ םיִצּוקׁש ףנָכלַעְי
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 1180 לאינד 10,1--6

 "רֶׁשֲא לאָּנְדְל הָלְגַנ רֶבָּד סרֶּפ ּךלַמ ׁשֶרֹובְל ישולָש תַנָשְּבי 0
 רֵבְּרַהדתֶא ןיִבּו לוג אָבְצְו רֶבְּה תָמָאְו 'רצשאָטְלַּב וָמָש אָרְקַנ
 לָּבַאָתַ יתיִיָה לאי ינא םֶהֶה םיִמיַּב< | :הֶאְרַמּ ל הָניִבּ
 אביאל ןייו -רַשְב ִּתְלַכֲא אל תודָמַח םֶחל :םיִמָי םיִעְבַׁש השש
 םוְיְבּוי ס :םיִמְ םיִעְבְׁש תֶׁשְלְש תאלִמ"דע יִתְכְסְיאל ְּוָסְו יִּפ-לֶא
 לודָנַה רֵהָּנַה דע יִתֵיָה יֹנַאו ןושארָה שחל הָעְּבְרֲאְו םיִרָשע
 םיִּדַּב שובל רָחֶא-שיִא הָּגַהְו אַרַאְו יניעתֶא אָשֶאְו < :ילקח אּוהי
 קְרְב הָאְרַמָּכ וינָתּו שיִשְרַתְ וְָּיְוּוéֿ :זָפּוא םֶתָבְּב םיִרְגַח ויִנְתְמּ
 ויָרָבְּד לוקו יללק תֶׁשֲחְנ ןיִעָּ יויָתלְגְרַמּ יָתַעְרְזּו שא יֵדיִפלְּכ וניו
 -רֶׁשֲא םיִשָנַאְהְו הֶאְרִמַהדתֶא יּדבְל לאנד יִנֲא יִתיִאָרְוד :ןומָה לוּ
 ּוחְרְביו םהילע הפ הֶלדָג הָדְרח לָבַא הֶאְרַּמַה"תֶא ּואְר אָל יִמַע ּויָה
 תאֹוַה הָלְֹנַה הֵאְרַּמַה-תֶא הָאְרֶאְ בל יִּתְרֲאְׁשִנ יִנֲאַוֿ :אֵבָחַהְּב
 :יַחֹּכ יִּתְרצְע אלו .תיִחשמל יִלַע ךּפֶהְג יִנוהְו חּכ יִּב"רַאְׁשְנ אלו

 יִתָמָה יִנְָּג יריד לֹוק"תֶא יִעָמָשְְי ורב לוָק"תֶא עַמְׁשֲא
 -לע יֵנֲעיִנְּתַו יִּב הָעְגְנ דָידהַּנַהְו < :הָצְרָא ינָפּו יֵנָּפדלע* םָּדְרִ
 םיִרָבּדּב ןֵבָה תודְמְח-שיא לאנד יַלֲא רָמאיַו יי ד תוכי יִּכְרְּב
 ָרְּבְַבּוְךיֶלֲא יִּתְחַלָש הת יִּכ ְךְרַמֲע-לע דמעו ו ךילא רָבד יִכנא רָשַא

 לאו אָריִּתִלא לא רֶמאָיַו= :דיִעְרַמ יּתְדמָע הוה רָבְּנַהתֶא יִּמַע
 יִגפִל תָּנַעְתַהְלּו כל כלא ָּתַתְנ רֶׁשֲא ini םויַה- 0

 םינשארה םיִרָשַה רח לכי הָגהְו םו* דחו םירשע ג דמע
 יִתאָבּו :סֶרֶפ רֵבְלַמ ילְצֲא םָש יִּתְרְתּונ יִנֲאו יֵנֵרֵוְעְל אָּב
 ןזְח דועדיִּב םיִמָיַה תיִרֲחֲאְּב מעל יהָרָקִירַׁשֲא תֶא ךְניִבֲהַל
 הֵצְרַא נפ יִּתַתְנ הָלֲאָה םיִרְבְּרַּכ יִמַע ֹוְָּבַדְבּויפ :"םימיל
 יֿפ-חַּתפָאְו יִתַפְׂש לע עֶגנ םדֲא 'יִנָּב *תּומְרַּכ הַָּהְוי< :יּתְמְלֲאְָ
 יִלָע יִריִצ ּוָכְפָהְנ הֶאְרַּמַּב ינדא יגל רָמעֶה- לֶא הָרְמֶאְו הָרְּבַרַאְו
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 יהָז יֵנְרֲא-מע רבִדְל 'הז ינדא דֶבַע לכי ךיהְויז :ֵחכ יִּתְרָצְע אלו
 ףָסיויי :יִבהְרַאְשִנ אל הָמָשְנּו חכ יּבירְמעײאל יהָּתְעַמ יֵגֲאְו
 תֹוְָמֲח-שיִא אָריִּת-לַא רָמאיניפ :יִנְּדִחְיַו םָרֶא הֶאְרַמְכ בע
 יִּכ יִנדַא רֵּבַדַי הָרָמֶאְו יִּתְקֹּוַחְתַה יִּמְע רְּבדְּו קחו קזח ּךְל םולָׁש

 םֶחְלַהְל בּושֶא הָּתַעְ ws יִתאָּב"הָמְל ְתְעְַיַה רֶמאינ> :יִנָּתְקַּזִח
 -תֶא ל יִנַא לבא +" :אָּב ןוָיזרַש הֵּנַהְו אצוי נאו סֶרְּפ רשע
 לֵאָכיִמ-םא יּכ הָלֲא-לֲע ' יִמַע קַּחְתַמ דָחֶא ןיִאְ תַמָא בָתְכַּב םיִׁשָרָה
 קיזחמל ייָדָמע יֵדְּמַה שֶויְרֶדְל תַחֶא תַנֶשַּ ינאי 1 o :םכְרש

 -רָשַע רישעָי יִעיִבְרַהְו ספל 0 == העל הגה
 דָמָעְוי :ןְ תּוכְלַמ תֶא לֹּכַה יריִעָי ורָשָעְב 'ותְקָזָחְכּו לֹּכִמ לודָנ
 רבָשִּת "ודְמָעְכּו+ :ֹונֹוצְרְּכ הָשֶעְו בֶר לְׁשְמַמ לַשָמּו רוב ףלמ
 ולשַמַ אָלְו ותירֲחַאל אָלְו םִיַמְׁשַה תוִחּור עָּבְרֶאְל ץיחַתְו ותּוכלמ
 קזחיו5 :הָלאדְבלמ םיִרָחַאְלְ ותּוכְלַמ שָתָּנִת יִּכ לָשֶמ רֶׁשֲא
 :"ּתְלַשְמַמ בָר לֵׁשִמַמ לׁשְמּו רילע 'קזחיו וישו יבגנה-ךלמ
 תושעל ןּופְצַה מא אובֶת בֶגֹנַהיְדלִמו תב ּורָּבַחְתִי םיִנָש ץקלּופ
 איָה ןתָּנִתְו ער דמעי אַ ַעורְּזַה ַחוּכ רַצְעַתְאְְ םיִרְשימ
 דָגְכ היָשְרָש רֶצַּנִמ דָמָעְו :'םיִתְעְב ּהָקוֲחמּו :ּהָרְליהְו * ָהיֵאיִבָמּו
 :קיִזֲחֲהְו - םֵהְב הֵׂשְעְו ןופְצה ךלמ \ זועָמְּב אבָיְו לחה לֶא אָבִיַו

 אבי יֵבְׁשּב הו ףַסּכ ְֶַמִח יֵלכ"םע םֶהיִכְסנ"ע םָיהְלא גו
 בֶגֶגַה למ תּוכְלַמְּב אָבּול :ןֹוְצַה ּךְלִמִמ דֹמעי םִיְגָש אּוהָו םִָרְצַמ
 םיִּבַר םילְיְח ןומה 'ּופְסֶאְו ורָגְתִי" ףנֶבּופ  :ֹותָמְדַאלֶא בש
 למ רַמְרמְתְיְויי :יהוְעָמ"דע "יָרָנְתִיְו בׂשְְו רָבְעְו ףמָׁשְו "אוב אָכּו
 60<*17 | ל >6 | < ₪ 6 6 יִּתְדַעָמ, קזק הָדֲעְרַמ גטו הָתָעְּבִמ | 19 | קזפ

add,11,1 ד ** b.2ra | Cp Ir,5 ט 20. 212; MSS 60 yn] | 21 | invers6  

oratio angeli in forma metr ? cfיִדָמַה | * 1 דָמַע | < 1 יִל | 2 *  preְךֶלָמַה  Sזaץ 
 11 ,1256. 2ז 56; 12,155 | 293155 ֹותָקְזָחְבּ, 60 1קְזֶתְב(כְ) ? | 5 418 ריעו, 0 ריעי ג

Badileiag ‘E.,0 ח60016  A AY | 4 6 ravri Baoldei ‘EAAjvwv,0  

 3% ןִיָי ץֶרָא | 3 23155 לדג | 4 * 234155 ודמעבו, קזקצ ֹומֵצֲעַכּו | = 6 וחֹכְכּ
trsp ,66* | >1 6 60 pil | 4 0 |3 ֹוּכְרַחְכ אלו, 0 = 41 | 5 1 בגְנה ||  

prpsף ט66%,  om, 0 kaiל 5 ָהֶאיִבְמּג | < 6  | prb Ic 09 tyr6 *  

 הד לי | | % ₪ trsp in initv7 | 71(cf 60( ּונָּכ לע ָהיֶׁשְרְׁשַמ רַּצַנ דֹמַעַי |

13MSS0 וויָנְבּו | לל 1 6 6 ףסָאְו הָרָּגִתִי || < /  ia,5 6 הָמּוהמ | זס *1 6 א  

 63 וב | * 1c 0 הָרָּגִתִיְו א ּורָּגִתִיְ VarS K et 0 הָרְּגִתְִו | 0 מ.
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 ןֵּתַנְו בר ןֹומָה דיִמַעָהְו ןופצה מבע וָמַע םֶחָלְנְו אָצְיַו בֶנֵּנַה
 :דוָעי אלו תוָאּבְר ליִפהְ ֹובָבְל םֹוָרָי ןומָהָה אָׂשָנְו :ודְיְּב ןוָמָהָה
 יםיִּתְעָה ץללו ןושארַהדןמ בָר ןומֶה דיִמַעָהְו ןוֿפְצַה ךלמ בָׁשְוי
 םיִּבַר םַהָה םיִּתְעָבּויצ :בָר ׁשּוכְרְבּו לדג ליחְּב לאוב אובי םיִנָש

 לשון דיִמַעְהְלּוָאָשְַי ךִמַע יציִרָפייְבּו בָגְגַה למל ודע
 תועה "תיִרְצְבַמ ריע דָכְלְו הָכְלוס ךּפְׁשיו ןֹופְצַה ְלֶמ אביי
 ֹויָלֲא אָּבַה שעיְוי< :דמעל חַּכ ןיֵאְו ויָרָחְבִמ םֵעְוי ודמעי "אֶל בֶגָּנה
 \םֶשָיַוד :ודְָב "הָלְכְ יֵבצַה-ץֶרָאְּב דָמעיְו ויָנְפְל דמוע ןיִאְו ונוצר
 םיִשָּנַה תב יהָׂשעְו מע יםִיִרָׁשיְו ותּוכְלַמ לָּכ ףקְתִּב אֹובָל ויְנֿפ
 םיִיַאְל וינָּפּו יבָשָיוי :הָיְהְת יולדאלו דמעת אלו ּהָתיִחְשַהְל ול ןֶתִ
 :ול בישי ותָּפְרַח ייַתְלּב ולי ּותָּפְרֶח ןיִצָק תיִּבָשַהְו םיִּבַר דכלְו
 דַמָעְופ :אָצַמִי אָלְ לפָנְו לָשְכְנְו וצְרָא יּנּועְמְל יִנָּפ בשיופ
 םִיַּפַאְב אָלְו רֵבְׁשִי םיִדָחַא םיִמָיְבּו תוכל ' רֶדֶה שָגונ ריבעמ וָגּכְדלע
 דּוה ויִלע ּונַתְנאְלְ הֶזְבָנ ֹוּנַּכ-לַע דַמָעְויי :הָמָחְלְמְב אָלְו
 יפטשה תורו :תוקלקלחב תּוכְלַמ קיִזַחֶהְו הָיְלַׁשְב אָבּ תּוכְלַמ

 וילֲא תורְּגַחְתְה"ןִמּוײ :תיִרְּב דִיְגְנ 'סנְו ּורָבְׁשיְו ונפל ָּפְטְׁשִ
 הָניֵדְמ יִּגמִׁשִמְבּו הֶוְלָשְּב< :יֹוְג-טַעֶמְּב םַצֲעְו הָלָעְו הָמְרִמ הֵׂשְעֵי
 ׁשּוכְרּו לש הב ויָתֹבַא תֹובֲאַו ֹויָתֹבֲא שעל רֶׁשֲא הָשַעְו אוב
 רעו :תע"רַעְו ויָתְבְשִַחַמ בָשַחְי םיִרָצְבִמ לַעְו רוזְבִ םֶהל
 הַמְתְלַמל ; הָרָנִתַי בֶגּנַה ךלַמּו לוד לַחְב ב בָנָּגַה ךלמ"לע ובלו וחכ
 :תֹוְבְׁשֲחמ ויל ּובְׁשֲחִייִּכ דמעי אָלְו רָאָמ-דע םּוצְעְו לולי
 :םיִּבַר םיללח ּולָפנְו ףוטשי ו ּליחְו והּורְּבְׁשִי ונַבִתַפ ילְכֲאיפ
 אלו ּורָּבדְי .בֶזָּכ דָחֶא ןֶחְלש" לַעְו עמל סבב םיִכלמַה םֵהיִנְׁשּול
 -לע ּובְבלּו לוד שוכר וצרא בָשְיְו :דעומל ץֶק דועדיִּכ חָלְצִת

 בָנֶגב אָבּו בש רעיל מר בָׁשְו הָשָעְו שְֶק תיִרְּב
 הָאְכְנְו םיִּתַּכ םיִּיִצ וב ּואָבּופ :הָנּורֲחֲאָכְו הָנשאְרְכ הָיָהְתִיאלו

rr °° frt add || 12 K Diy, 0 םֶרְו | 13 * frtadd | ל 1 6 mlt MSS ב | 

14 Var® iN. | 15 ° 0 roles Bxupdc | ל >60 || << קזקפ ןיֵאו חַרְבִי ֹוּמעְו 
vel )?) ןיֵא ויָרחַּב םעו | 16 * 6 0m, 0 x00 cageip | ל 60 ml | 17.1 

 םֵׂשְיְו  | 18 = Qםיִרָשיַמ | * ג < 60380 הָשַעַי | < 6 שונָא | % 81 ₪ 6 6 ול
Varé K et Q aw] aut א et Q De] || ל-ל 6 ev 6pkw: prps םִיַתֲעְבְׁש | 

  | 24 trsp in fin v 23 || 26 Varףטָשָה | ל-ל ] םָּ רַבָשיִו וינפלמ | * 22
 ֹונָּב"תפ.
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 :שֶדְק תיִרְּב יִבְזֹע"לַע בו בָשְו הָשָעְו ׁשֶדֹוקזתיִרְּבילע םעֶזְו בֵׁשְו
 ּונְתָנְו דיִמְּתַה ּוריִסַהְו 'זועְּמַה שָּבְקִמַה ּולְלַחְו ודמעי ּונָמִמ םיִעְרזּ
 ויהלא יעְדֹי םעו תוקלחּב ףיִנֲחָי תיִרָב יִעיִשְרַמּו* :"םמשִמ ץָקְׁשַה

 הבֶהְלְבּ בֶרֲחְּב ּולָשְכְנְו םיִּברָל ּוניִבָי םָ יִליִּכְשַמּוי :ּושָעְו וקזחי <
 םהילע וולו טעֶמ רזע ּוָרְזעְי םֶלְשְבהְבּוי :'םיִמָי הָּצְבְבּו יִבָשְּב
 רַרָבְּו םֶהְּב ור לָשְכְ .םיִליִּכָשַמַהד ןמ 5 :תוקלקלֲחְּב םיִּבַר
 ךלמה ונצְרכ הָשָעְו :דעּומל דועדיִּכ ץק תעזרע ןְּבללְו
 חיִלְצַהְ תָאלְפִ ר םיִלֶא לא לַעְו לאלָּבְדלע דניו םֶמּורְתְיְו

 לבנת לֵב" לע כ ןיִב אל שש לָכְ לע "םיִשנ תדַמְחְ" לקוי
 דָּבַכִי ויִתֹבַא ּוהָעְדְיאל רֶׁשֲא הלאו דָּבַכי וָּגְּכלַע םיּזְעִמ כ הלָאְלְי*

 "'םַע םיִזְעָמ יָרְבִמַל הֶׂשְֲּ :תְֹדְמֲחבּו הָרָקָי ןְבֲאַבּו ףֶסְכְבו בָהּ
 קֶלַחְי הָמְדאְו םיּברָּב םֶליִשְמַהְו דוָבְכ הֶּבְרי 'ריִכַה רֶׁשֲא רֶכְ הלא
 ויָלְע רעֶּתְׂשִיְו בֶנָנַה ְךְלֶמ ומע חַגְנְתִי ץק תעְבּופ :ריִחֲמַּב
 ףטְׁשְו תֹוצְרַאַב אָבּו תוָּבַר תיְנֲאָבּו םיִׁשָרפְבּו בֶכרּב ןופָצַה למ
 םָָא ודימ וטְלֲמי הלאו ּולָשְּב יתּוְּבַרְו יִבָצַה ץֶרָאְּב אָבּוי :רָבָעְ
 םִיַרְצָמ ץֵרֲאְו תֹוצְרַאַּב ודי .חַלָשְיַו < :ןומע יִגְּב 'תיִשאָרְ בָאֹומּו
 ודָמֲח לֶכְבּו ףָסָּכַהְו בֶהּנַה יִּגַמְכַמְּב לשמו :הָטיִלָּפל הָיִהְת אֶל
 Re חָרֶזּמִמ ּוהָלֲהבְי תּוָעָמָשּו :ויָרעְצַמְּב םיִשְכְ םיִבָלְ םִיָרצִמ
 ונְרּפַא ילֲהֲא ג עַטיְוּפ :םִיִּבַר םיִלֲחַהלְו ריִמׁשַהְל הל אָמֲחְּב אָצְיְו

 :ול רזוע ןיאְו וצקידע אָבּו ׁשֶדָק"יִבְצ ירַהְל 'םיִמָי ןיב
 לודָּנַה רָשַה לֵאָכיִמ דֹמֲעַי איִהַה תַעָבּוי 12

 הָרְצ תע הָתְיֲהְו ִמַע ינָּבדלע ַמעֶה
 איִהַה תַעָה דע יוג תֹיְהַמ הָתְיַהְנאל רשא
 :רֵפַפַּב בּוְתַּכ אָצְמָּנַהלָּכ ּךִמַע למי איָהַה תעֶבּו

 וציִקְי רָפָעְתַמְדַא יִנָשְּיִמ םיִּבַרְ*
 :םלוע ןואְרִדְל תּוָפְרִחל הָלֶאְו .םֶלּוע יַחְל הלא

 3ז * ®Var ןועָמַה | ל prb 1 םֶמשַה 6[ 12,11 | 33 pl MSS Edd + םיִּבַר |

 35 | ftָב ַלְלּו | | 37 ** 6 6 émiBupig ruvaikécs, 5)9( id || °° <6 | 3g * 1םע|

 ל א ריִּכַה, 0 רי גז" K et Q ריִּכַי | 4ז * 1 תּובְרֶו | ל ₪ 1 6 3 תיִרָאְשּו |
 44 >9 | 45 * 315 6030 ולהא | * 3 םִּיַה | < 09 רה לע | קמ,

gl.27  
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 עיקרה רֵוְּכ ּורָהְזַי םיִליִכְשַמַהו
 :דֲעְו םֶלֹועְל םיִבכּּכּכ םיִּבַרָה יקידְצַמּו

 וטְטֶשְו ץֶק תעירע רֶפָּפִה םֹתֲחּו םיִכָבְַּה םֶתְס לאינָר הָּתאְוי
 :יתַעְּרַה הָּבְרִתְו" םיִּבַר

 הָּנַה דָחֶא םיָרְמֹע םיִרֲחַא םִָנְׁש הֵּנַהְו לאַנָד יִנַא יִתיִאָרְו
 םיִּדַּבַה ׁשּובְל שיאל רַמאופ :ראיה תַפָשְל הָּנַה דָחֶאְו ראַיה תַפׂשְל
 -תֶא משא :תֹואְלּפַה ץֶק יֵתַמ-רַע רָאיַה יִמיִמְל לַעָמִמ רָשַא
 ולאמָשּו וָניִמָי םֶריַו ראיה יִמימְ לַעַמִמ רַשַא םיִַּּבַה שּובְלושיאָה
 תְלָככּו יִצָחְו םיִדעֹומ דעומל ' יִּכ םֶלּועָה יִחָּב עַבְשִיַו םִיִמָשַהלֶא
 ןיִבָא אָלְו יִּתַעַמְש יִנֲאַו :הָלֶאלכ הָניִלְבִּת שרקימע"רי ץפנ
 םיִמְתְסיִּ לאי ףל רָמאיַופ :הָלֲא תיִרֲחַא הָמ ינדא הָרְמָאְו

 םיבר ֹופְרָצְְ בלתי ּוררָּבִתיפ :ץק תעידע םיָרכְַּה םיָמְתֲחְו
 תַעַמּוזיי :ּוניִבָי םיִליִּכָשַמהְו םיִעָשְרִלּכ ּוניִבָי אָלְו םיִעָשְר ּועיִשְרַהְו

 :םיִעָשַתְו םִיַתאָמ פלא םיִמָי םמש ץייָקְׁש יתַתַלְ דיַמָּתַה רסּוה
 :הָׁשַמֲחַו םישלש תֹוִאַמ שלש ףלא םיִמָיְל עיִנָיְו הָּכִחְמַה יִרְשִאי
 :ןיִמָּיַה ץֶקָל לרגל דֹמעַתְו יִחּוְנַתְו ץסל ל הָּתַאְוי

 | 6ערָמאָו |7יוc6ץפנדִי תולְכְכְ  cf 6 | 6קזק תֹעָרָה הָניִּבְרִתְ ** 4

vrs add | * | ft 6 0 jn? | 13 *% 60 (kai) avaravov; 60 + זו 

yap (eiow) Auépat (kai dpat) 666 avarApwowv 6\60060טעד || * 6 éri דש 

db6fav 600. 
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ESRA. NEHEMIA. | הימחנ ארזע 

 יִפָמ הָוהְי-רַבְּד תילְכְל סרֶּפ ּךְלֶמ שֶרוכְל תַַא תָנָשְבּוי 1
 -לָכְּב לוקה רָבַעְיו סַרָּפִד ךלמ שֶרַּכ ַחּורדתֶא הוהְי ריִעָה הָיְמְרִ
 תֹוכְלמַמ לכ ספ ּךְלַמ ׁשֹרָכ רַמָא הכי :רמאל בַּתְכַמְּב"םַנְו ותּוכלַמ
 תב ול" תוגָב ילָע דקְפדאּוְהְו םִיָמְׁשַה יהל הָוהְי יל ןתְנ ץֶרֶאָה
 לַעְיְו ומַע והלא יוהי "מַעְדִלָּכִמ םֶכָבדיִמּי :הָדּוהיַּב רָשַא םַלָׁשוריִּב
 אּוה לארשי יִהְלֶא הָוהְי תיִּבדתֶא ןָבִיְו הָדּהיִּב רשא םֶלָשּוְיִל
 אּוה רֶׁשֲא .תומקמַהלָּכִמ רֶאְשֶנַהלָכְו :םִלׁשוריִב רֶׁשא םיִהלֲאָה
 -םע הָמַהְבַבּו שּוכְרַבּו בָהְזְּו ףֶסָכְּב ומקמ ישְנֲא ' יהואש םש-רנ
 תֹובָאָה יִשאְר ומיקי :םֶלָשּוריִּב רֶׁשֲא םיִהְלֲאָה תיבל הָבְרְּנַה
 וחּורתֶא םיִהלֶאְה ריִעָה לכל םיולהְו םיִנֲהְּכַהְו ןֿמגְבּו הדּוהיל

 קח םָיֵתְביִבְסלָכו" :םלשוריִּב רֶׁשֲא הוה תיּבתֶא תובל לע
 "לע 'דָבְל תוְנְְּנִּמַבּו" הָמַהְּבכּו שּוכְרֶב בֶהּּב ףָסָכילְכְּבי םֶהיֵדיִב
 רֶׁשֲא הָוהְי-תיִב יִלְּבדתֶא איִצֹוה שרו ְךְלֶמַהְוו ם ::בָּדנְתִהלָּ
 שֶרוּב םָאיִצמו :ויָהלֲא תיִבְּב םֶגְּתיַו םלָשּוָריִמ רַצְנְִּוְבְנ איצוה
 :הָדּוהיִל איִשְנה רֵעַּבְׁששְל םֶרָּפְסיו רֵּבְזנַה תֶדְרְתִמ ךיײלע סרֶּפ ךָלָמ

 ףְלֶא ףָסָכיֵלְטְרנַא םיִשלָש בָהֶז ֵלְמְרנֲא םֶרָּפְסַמ הָלֶאְו ס
 םִיִנְׁשִמ ָּסָכ יִרופְּכ םיִׁשלָׁש בֶהָז יָרֹופְּכיי :םיִרְׂשֲעְו הָעְׁשּת םיִפָלֲחִמ

In libro Esra ubique 6 = Eddp a, 6% = versio Luciana huius libri; 

 68 = Egdp 0, 678 = vers Luchl | Cp r, 1 2Ch 36,22 65* 2,1 67 2,ז יִפָּב |

 3 * 6'% 25 67 23 + 06 rpoBupeirat rod ropevefjva | ל 2Ch 36,23 הוהי,

SPA 25 6 2,3 Eorw, 65*9 13 670 1,3 kai Eorat | 6 ** 1 6 65* 28 6" 6 
 ףַסָּכַּב לב (trsp acct) || ל* 1 prb 6 6” 2,8 67 2,6 ברֶל nֹובָדּנַבּו (טפק 4) |
 7 1 ריִסַה (6* 2,9 perirarev, 667 2,7 uerveykev) || 8 mlt Mss רַצַּבְשָשֶל

al67 2,11 2000000600 6% 20900 ... 6%8 18 20000 ...ום  (id postea); 

codd forma nom graec variatur; cf ad 1Ch 3,18 | ro crrp, 1 ₪1 (cf 65 2,12) 

sed numeri (v gs) in 6 et 67 varii sunt, item summae (v 11) in ₪םִיָפְלַא;  

seu 4499 pro 5400) et 6 (5469), in 6 summa deest.2499 ( 



  I,11—2,20ארזע 1186

 ףֶסָּכלַו בָהּול םילָכ"ִלְּו ls םיִרֲחַא םיִלָּכ הָרָשְעַנ תֹוִאַמ עַּבְרַא

 םילעה הָגיִדְמַה יב \הָלֶאְוי 2 וו 6 וםלשהיל לָבָּבַמ הלה
 ובּושיו לבבל לֵבְּב-דלמ ירוצָנדַכּובְנ הָלְנָה רֶׁשֲא הוגה יִבָשִמ
 הָיְמָחִג עּושי לֵבְּבְרְז"םע ּואָּבְדררָשַא : ריעל ׁשיִא 'הָדּוהְיִו םלשּוריל

 יהָנעּב *ּוחְר יוגב ירָפְסַמ של יכְדְרִמ יהילער יָיְרְש
 םיִעְבׁש הָאְמ םִֿפְלַא שערפ יִנְבִי ס :לֶאָרְׂשִי םע יִשְנא רֿפְסַמ

 גג ס :םָנׁשּו םיִעָבַש תואמ שֶלֶש הימפְׁש ינו ם :םיָנשּו
 ינבְל בָאומ תַחַפיְִּבב ם :םיעְבַׁשְו הֶׁשִמֲח תֹואמ עֶבְׁש חרֶא
 םֶליֵע יִנְִּ ס :ירָׂשֲע םיִנָשּו תוֶאְמ הָנֹמְׁש םִיֿפְלַא יבָאוי שי
 םיִעָּבְרַאְו תֹואַמ עָשְתְי אּותז יֵנְּבי :הָעְּבְרַאְו םיִשָמִח םִיָתאָמ ףָלֲא
 יינָב גבס ם :םיששו תואמ עֶבׁש יִכז גּבפ ₪ יהָשְמַחְ
 םיִרָשָע תֹואַמ ששי יִבַב יגְּביי ס :יֹםָנְׁשּו םיִעָּבְרַא תואַמ שש"
 פ וםיָנְׁשּו םיִרָשָע םִיָתאָמ ףָלָא דָגְזע וגבי ם :יהָעלְׁשּו
 םִיּפְלַאי יִוְנְב יִנָּב< ם יהָשֶשְו םיִשָש תֹוִאַמ ששי םֶקיִנְדַא יֵנְּבי
 :יהָעְּבְרַאְו םישמח תואמ עֶּבְרַאי ןילע יִנְּבפ ם  זיהָששְו םיִשָמָח

 שלי יב יב ם :הָנֹמְּׁו םיִעָשִת הָיקוחיִל רֶמָאהּבי" ם
 פ :רָשָע םיִנָשּו הֶאַמ הָרֹוי יִנְּב5ַ ם  :יהָשלֶשּו םיִרְׂשֲע תֹואַמ

 םִיִעָשַת רָבנ ֶּבִ חם יהָשלֶשּו םיִרָשָע םִָתאָמ םֵׁשֲח גבי

et 6זז 1 6 6 213 68 1,11 1"6,זז םיִלָּפַה | 00 2 = א6ג 7 (= א), 6--738  
 5,745 6108 | 1 * א רּוצָנְדַכּובְנ 0 א 6 רַצָנ- || * א 6 הדוהילו | *16 אל

et ins 667 6ן\(סט)  nny )6 5,8 ‘Pnoaiouל 16 א 7  | Zapaiov)הָירזע )6 5,8  

 אל 6* 58 יִנָמֲחַנ | < א ל תֶרַפְסַמ 61 6 58; 560 6* = ₪ | % א 7 6% 58 םּוחְנ
 6? 'קס6(ןגסט cf) cf 655% || > GBA 58 6.( + דשצ rponrouuévwv atbrdv || 5 °° א

QT}; 6-= 4 | PN:זס 6 5,10: 652 65* 756 | 6 *16 א 11 6₪9*6 ף,זז  
 2818 65 5,11: 2802; sed 64 = 41 | 8 °° א 13: 845 | זס * א 15 33 655

Pb N 65% 648; sed 67 = 48 || 11 = N 16: 628 GF 5,13: 633;5,12 = 41 ||  
sed 6% = 41 | 12 °° N 17: 2322 65 5,13: 1322 6% 3622 67 2272 || 13 °° N38: 

N 19: 2067 65 5,14 2606 GAL 2066 |667 65 5,14: 37 6* 647 67 = 48 || 14 °°  

al | v 16 GFA 5,15 vioi AZnp EZekiov,15-75 א 20: 655 67 5,14: 654 65* =  
Atapou 432, v 16 viol Avveig Ior vioi Apou;67 טוס\  kai Atnragטוסו א6ו\טצע  

 sed 6 = 4 | 17 = א 23: = א 324 65%5 5,16= 4 || 18 א 24 ףיִרָח; 6*
 5,16 Apaippoupei® 112, GF ApdeLpoupei@ numer 66650, 6 = 48 || 19 = א 1

om 65% 5,17 +25 67 5,16 ןועְבָּב 6  Nא = 328, 6 66656 67 5,16 = 41 | 20  
Batrnpoug 3005.טוס\  
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 יִׁשְנַאי== ם :הָשלְשּו םיִרְׂשֲע הֶאָמ 'םֶחְלדתיִב ינְּביי ם :הָׁשְמֲחַ
 םיִרָשָע הֶאַמ" תותְנע יֵׁשְנַא=ג ם 'הָשַשְו םיִשָמָח" 'הָפַטְנ
 תיְרְקיִנְּב5 ם :'םיָנׁשּו םיִעָבְרא' 'תוַמְע יג ם  :'הָנמָּ
 יײנְּבֿפ ם  :'הָשְלֶשּו םיִעָּבְרִאְו תֹוֲאַמ עֶבְׁש תּורָאְבּו הָריֵפְּכ 'םיִרָע
 הֶאַמ סָמְכִמ ישְנַאַ ס  :'דַחֶאְו םיִרָשָע תֹואַמ שָש" עבָנְו הָמָרָה
 םירשע םִיָתאָמי ייֵעָהְו ילֶא תי יִשְנַא5ַ ם :םִיָנְׁשּו םיִרָשָע
 הֵאַמ ישיִּבְגַמ ינּביפ :םִיָנְׁשּו םיִשְמָח יובָנ יִנָּבי5ִַ ם :'הָשלֶשּו
 םיִשָמָח םִיָתאָמ ףֶלֶא רַחַא םליע יִנָבַ ם | :הָשָשְו םיִשְמִח
 לְלינְּבג ם :םיִרְׂשֲעְו תֹוֲאַמ שלש םֶרָח יִנָּבי* ם :'הָעְּבְרַאָו
 שלש וחְרי יִנָּב* ם :יהָׁשְמֲחַ םיִרָשע תֹוִאַמ עְבָש" ונואְו דיִדָח

 שַשְו םיֿפְלַא תֶׁשְלְׁש הָאְנְס יָנְּבפ ם :יהָׁשִמֲחַו םיִעּבְרַא תֹואַמ
 ס :יםיׁשלשו תֹואַמ

 :יהָׁשלְׁשּו םיִעְבַש תֹוֲאַמ עָשִּת' *עּושָי תיִבָל הָנְעַדָי יַנְּב םיִנֲהְּכַה 5

 ףֶלֲא רּותְׁשַפ ינּב> ם :םִיָנְׁשּו םיִׁשִמֲח לא רַמָא יִגָבּ סם

 פ :ירָשָע הָעְבַשְו ףָלֶא םרָח ינְּבִפ ם :הָעְבַׁשְו םיִעְבְרא םִיָתאָמ
 ס | :הָעְּבְרִאְ יבש 'הָיודוה יגְבל ילָאיִמְדְקְו עּׁשיהיִנְּב םֶיְולַה<
 :יהָנמְשּו םיִרָשָע הָאְמ ףֶסֶא יגְּב םיִרְרְשְמַהיי
 ינּב בּוקֲע"יִנְּב ןֹמלַטינְּב ל רַטָאדיִנְּב םולש-ינְב יםיִרעְׁשַה נבי

 :"הָעָשַתְו םישלש הָאַמ rh יבש יֵנְּב אַמיִטֲח

 סְרקיינְּבצ :תֹועְּבַט יֵנְּב אָפׂשֲחיִנְב אָחיִצְדיִנְּב םיֶניִתָּנַה
 - Nerwא 26: *= הָפֹטְנּו םֶחְלתיִב יִשְנַא 188 | ל 65 5,18 טוס\ = 22 .21

wari 116 | => GPA 5,18: 55 || 23 567 5,18 טוס( || <« 65% 158 || 24 << א 8 
  6 om, 6* = 4, 67 142 | 25 * N29 6° 5,19'ע"תיב יִשְנַא | *ל 5,18 *6%
WN 6-ט64 | ל 16 VarSN6 oy: || > 65% 520+ oi א0לוטססו kai Aupuidiot 

 | לֶאְתיִב  67 623 || 28 * Orא 30 65% 5,20 יִשְנַא 65 טוס( | ל* * 26 || 422
5 GFA 521 om || = א 32: 123 67 5,20: 223 65% 52 | 29 * N33 1בֶג יׁשְנַא 

  6%א  = om 67 = 41; "5 65 521בס |  65* om, 6 52: = 4רַחֶא,
 , | 3r = 65* om || 32 ™ id | 33 = N37: 7" 721 67 5,22: 750טוסו וצ66

 , 6% = 8 | 35 °° N38: 3930א 36: © 65 5,22: 245, א = 34 | 4 = 65%
6% 5,23: 3301, 6* 3330, 6 = | 36 * GPA 5,24 + 66 rots viodg 200066 © 

Avaseig 9 || *ל 65 872 Ag7z א 39 67 5,24 = 48 || 37 "7% 65 5,24: 2 
GAY א 4o = 4 | 39 = 6% 5,25: 217 GA א 42 = 4 | 40 * קזפ lc N43 

 ןגסט 6 (ט. !ףשסט)  6# kai 605לֶאיִמְדקְל, 65 5,26 (ט. ומשסט6ו6) 6050 ף\סט

 20 prpsט0(5ט: a\ Bavvou kaiא ) 65* )Kליפ א הָוְדֹוהְל יִנָבְל |  Keduinhא.
 |  44 6* 5,27: 148, 69 = 8הל יּונְבְל; 6. = 4 | 41 = א  velיִנָבְל קל

 . 6א 45 65* 5,28 םירעשַה 6" = 4 || ל >א || =< א: 6 1+* 42
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 "יִנְּבי46 :יבּוקע יב הָבָנֲח"יִנְב הָגָבְל"יִנְּבפ :ןֹורָפ גב אָהְעיִסיִנְּב
 "נב :הָיָאָר יב רַחָנינְּב לניב :ןֶנְח ינְּב יילְמְׁשרגְּב יבְגֲח
 יִנְביי :יָקב יִגְּב ַחָסָסיִגְב אָזְעיגְבפ :םָננ יִגָּב אָדוקְנְיִנָּב ןיִגְר
 יִנְּב אָפּוקַחדיִנְּב קּוְּבְקְבִדיִנְּבִי :'םיִסיפְנ יִנָּב םיִנּועְמיֵגְב יהָנסַא
 "יֵנְּב סוקְרבְדינְּבא :אָׁשְרח יָּב אָדיִחְמיֶּב תּוְצַביִנְּב< :רּותרח
 :אָפיִטֲח יִגָּב ַחיָצְג יִגֶּב :חַמָתִיִנּב אָרְסיִס

 -יִנּב5 :יאָדּורַפ יִנָּב "תֶרַפפַהדיִנְּב יטסדיִנְּב הָמלָש יַדְבַע יִנְּב5פ
 תֶרָבּפ יִנָּב ליטָח"יִנב היִטַפְׁש ינְּבז :לְּ יִנָּב ןּוקְרד"יִנְב הֶלעְי
 תֹוִאַמ שלש הָמלש יִדָבַע ינְבּו םיִניִתּנַהְד לכ :ייִמָא יֵנְּב "םֶיְבַצַה
 בּוָרְּכ אָשְרַח לת זזלמ לתמ .םיִלעָה הלאו ס :םיָנׁשו םיִעָשּת
 :םה לֶאְרְשימ םָא םֶעְרַזְו םֶתובַאדתיּב דיִּגַהְל ּולְכְי אלו לרמא "א

 פ  :םֶיִנשּו םישמח תו שש ארק ב היבטי היי
 חקְל רֶׁשֲא ילורכ גב ץוקה יגְּב 'הָיִבח יגְּב םיִנֲהְַּה ייִנְּבָמּו"

 םֶבָתְכ ּושקַּב הָלִא< :םָמְׁש-לֲע אָרָּקַו 'הָׁשֲא יִדָעְלִּגַה יִלְזְרַּב תֹונְּבִמ
 אָתְׁשְרִּתַה רָמִאַּיַו5 :הָּנהְּבַהְִמ לאח ּואַצְמְנ אלו םיִשחְיִתִמה
 :םיִמָתְלּו םירּואל ןַהֹּכ רמע דע יםיִׁשְרָּקַה ׁשדָקְמ ולכאודאל רָשַא םֵהָ
 דבלמ6 :םישש תֹוָאַמ- שלש םיִפְלַא אובר עֶּבְרַא דָחֶאּ להקה לב
 םישלש תואַמ שלש םיֿפְלַא תעֶבְׁש יהֶלֶא ז םֶהיַתְהִמִאְ םֶהיִדְבַע
 תֹוִאָמ עבְש םֶּחיִסּוְס5< :םִיָתאָמ "תורְרְׂשְמו םיִררְׁשִמ ם םֶהָלְו העֶבׁשְו
 עּבְרַא םֶתיֵלַמג 69 :הָׁשַמֲחו םיִעָּבְרִא םִיַתאָמ םֶהיֵדְרּפ הָששְו םיִשלש
 פ :םיִרְׂשֲעְו תֹוִאַמ עבש םיִפלֲא תַשָש םיִרֹמֲח הָׁשַמֲחַו םישלש תואַמ
 ּובְּדנִתַה םֶלָשּוריִּב רֶׁשֲא הָוהְי תיִבָ םָאּובְּב תובָאָה ישאָרַמּו
 ּהָבאלַמַה רצואל 5 ּונְתנ םֶתְכְּבּפ גונוכְמדלע ודימעהל םיִהלֲאָה תיבל

 תֶנָתָכְו םיִלֲא תשמח םיָנָמ ףֶסַכְו ףָלֲאְו תואָּבְר-שש םיִנומָכְַּד בה

  48 (GPA>א °°  65 5,29 Eoua “ Eouga 7 lwaia | 45א 47 אָעיִס 44
5,30 v. Akovd[B]) | 46 == GBAL 530 >N | * 1 6 ONG 5,30 OW 66 6 
Fapaav | 50 ** 8655 531 >N || יִסיֵפָנ, 0 א 52 61 םיִסּופְנD 5,31 65% ל א | 
  57 67* 3אָריִחִמ | 55 * א 57 תֶרָפס 6! 533 = 4 | ל א  MSSק! 52

 א 6ז *  59 (6°) 5,34 iby | 59א  5,34 nom 8 >Al [ *[ 6אדירפ | 57 * שמא
 | ןודא || * 16 א 6: 6 רמאו | 6ז * א 63 6 5,38 ןַמּו || * 8 'ָח || < 560 הֵׁשֲאְל

  6sםיִשְדְקַהְדִמ | * 16 א  566 cf ibid | 63 ** prps 6 6 5,40א 64 אָצְמְנ 62
  | °> incert || 5 ins 6 N 67 65% sgtהַא 6 תעבש  | 65 * conjgןַהֹּכַה

 םֶהיִרמְח + | 67 ‘parallelism cs 1 6הֵׁשְמֲחַו םיִעָּברַאְו
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 םיִרְרְׂשְמַהְו יםָעָה"ןַמּו םְִוְלַהְו םיִנָהְּכַה ּוָבָשַיַנ** ם :הֶאַמ םיִנָהְכ
 ס :יטֵהיִרעְב לֵאְרׂשִי-לְכְוי ם םֶהיֵרֲעְּב םיִניִתָּנַהְו םיִרעוׁשַהְ

 םַעָה'ּופְסָאַיַו *  ימיִרַעָּב לַאָרׂשִ ינְבּו יִעיִבַשַה שֶדְחַה עַּנִיַו י 8
 םיִנָהְּכַה ויחֶאְו קי עּושי Ra לשל דַחֶא ׁשיִאּכ

 הבמה וניו הלאה שיא השמ תַרותְּב בּותְכּ תולע לול
 תולע ויֵלע לע :תוצראה יִמעַמ םהיִלְע יֵהֲמיֵאְּב יִּב ותוכל
 יתַלֹעְו בּותָּכַּכ תּּכְּסַה גַת"תֶא ושעיו+ :ברעלו רקבל תולע הֹוהיל
 תלע ןַּכייִרֲחַאו5 ומי םוידרַבד יֹטּפְׁשַמַּכ 'רָּפְסְמְּב םזיַּב םֹוָ
 הָבָדְנ בָּדְנְתִמ לָכְלּו םיִשְּנְקְמַה הוהְי ידעומ"לכלו םיִׁשְדֲחָלְו ליִמּת
 הוהיל תולע תולעהְל ּולָחַה יִעיִבשַה שֶדָחל דָחֶא םויַמ :הוהיל
 לאמו םיִׁשְרֲחְְו םיִבְצֲחַל ףָסָכּונְתיַוז :דָסי אֶל הוה לכיַה
 םִידלא ןּונבְלַה" ןַמ םיִזָרֲא יַצֲע איִבָהְל םיצלו םינדצל ןַמָשְו הָּתְׁשִמּו
 םִאֹובל תיִנָשַה הַנְׁשַבּו> ם :םהילְע םִרּפיּדְלִמ שֶרוְּכ ןויָשְרִכ אופי
 לֶאיִּתְלַאְש ב לבב לחה יִנָשַה שֶדְחַּב םֶלשּוריל םיָהֹלֲאָה תיּבלָא
 יִבָשַהְמ םיִאְּבַה" לכ םיִוְלַהְו םיִנֲהָכַהוםֲהיֵחַא ראְׁשּו קְדָצֹוי"ְּב עּושיַו
 -לע צל הָלְעַמְו הָנָׁש םיִרָשע ְבִ םיולַה"תֶא ּודיִמעיו םֶכָשּוְרִי
 -יָנּב ויָנְבּ לאיִמדק ויַחָאְו וינָב עושי דַמעַיופ :הָנהְיְדתיִּב תכאלמ
 דֶדְנִח יֵנְּבי םיִהלֶאָה תיִבָּב הָבאְלּמַה 'השע-לע חצנל דָחֶאַּכ יהָדּוהְי
 הָוהְי לָכיַהְתֶא םיִנּבַה יֹוָדסִיְווס :יםִיוְלַה םֶהיִחַאְו םֶהיֵנְּב
 םִיַתלִצָמַּב ףָסֶאיֵנְּב םִילַהְו תורָצְצְחַּב םיִׁשבְלמ םיִנֲהְּכַה 'ּודיִמעיַ
 תֶדוהְבּו לָלַהְּב ּונֲעיַויי :לארשודךלמ דיו יריד *הָוהְיְדתֶא ללַהל
 הָעּורְת ּועיִרַה םֶעָה"לָכְו לֵאָרְׂשִי-לע ּוְּדְסַח .םֶלועַליִּ בוט יִּכ הוהיל
 םיולהו םיִנַהְּכַהְמ םיִּבִרְוי> :הָהְידתִיַּב דָסּוה לע הָוהיל ללה הָלודְג
 הֶז "ּודְסִיְּב ןּוׁשאָרָה תִיַּבַהדתֶא ּואָר רָשַא 'םיִנקּזַה תֹובֲאָה יאָר
 םיִרָהְל הָחְמְׂשִב הַָעּורְתְּב םיָּבַרְ לוד לוקְּב םיִכֹּב םָּהיִניִעְּב תּיַּבַה

add | Cp3,1°*lc N73 87 םהירעב | ל-ל ₪ o ** frt trsp a 

 18א155 םֶהיִרעב | ? mt MSS interv || 5 א 8,1 + דלָכ | 2 -* 60155 תֶרותב
 שיא הָשמ | 3 * 0 ויתנוכמ, א 1ותָנ-- | ל 81 'א אָּב || ?Sins 6 6* 9 קֲחְת |
 4 lec 0 ּולֲעַיַו | 4 * 8MSS Vrs "תולעו | * 65% om || ml: MSS טֶפשמכ |

“4 prb add || g *1 היודוה cf 2,40 || ל 16 mlt MSS ‘WY || = frtadd | ro°1? 

  64הוהיל גו הוהיזלא;  MSSּודָמֲעיַו | < תסממ  | * 1 6 :3M55 Vrּודָסיַו
 םינקזהְו | * זק * 44 ןושארה.  * :2M55תֹודֹוהְלּו | ז2 + 5,57



 10 ארזע 4,15—3,13

 םַעָה יֵכְּב לוקְל הָחְמָשַה תַעּורְּת לוק םיִריְּכמ םֶעָהי ןיִאְויי :לוק
 פ :קוחְרְמְלדִע עַמְׁשנ לוקַהְו הָלּודְג הָעּורִּת םִיִעיִרְמ םַעָה יִּ

 הָוהיִל לָכיַה םינוּב הֶלוּגַה ינָביִּכ ןָמָיִנְבּו הָדּוהְי ירָצ ּועָמָשיִוי 4
 םֶהְ ּורְמאיו תובָאָה יֵׁשאָר"לָאְו לבָּבְרְז- לֶא שנו : :לֶאְרְשְי יִהלֶא
 יִמיִמ םיִחְבְז ּונחְנַאְ אלו םֶיַהְלאַל שורד םֶכָכ יִּכ םֶכָמִע הָנְבַנ
 עּושיו לבב םָהְל מאיו :הָּפ ותא הלעמַה רּושַא ףלמ \ ןדח רַסא
 וניהלאל תי תבל ּנָָ םֶכְלְאְל לאש תובָאָה ישאר רֶאְשּו

 תו םיהלבמו הוה רי םיפִמ ץֶרָאָה םע יהי ספ למ
 למ שֶוָּכ יִמְוְּכ םָתָצִע רפָהְל םיִצָעוי םָהיֵלְע םיִרְכְסְוי :תֹונְבִל
 :סֶרְּפ למ שוְָָּב תּוכְלַמדדַעְו סר

 יִבָשודלַע הָנְׁטִש ּוָבְתַּכ ותּוכְלַמ תַלֲחְתִּב שורָוָשַחַא תּוכְלַמְבּו
 תַדְרְתִמ םֶלְשָב בֵתְּכ יאתְׂשׁשְחַּתרַא יִמיִבּוז ם :םִלׁשּוריִו הָדּוהְי
 וקשה בָתָכּו סָרפ ךלמ אָּתְִׁשַתַּתְרַא-לַ יוָתֹוָנְּכ רֵאָׁשּו לָאְבְט
 יִשָמָשְו םַעְטלַעְּב םּוְחְרה ס :יתיִמְרַא םֶּגְרֶתִמּו תיִמָרֲא בּוְתְּכ
 :ַאָמְנַּכ אָּבְלַמ אּתְׂששְחַּתרַאל םֶלָשּורידלע אָדֲח אָרְנֲא ּובְתַּכ אּרפַס
 אָנְניִד ןֹוָהֲתננְכ רֶאְשּ אַרְפְס יִשְמָשְו םַעָמ- לַעְּ םּוחר ןיַָאפ
 'אְוָהְּד אָיְכְנְׁשּוׁש אָיְלְבַב לווכרא אַיִסְרַפַא אְְלּפְרַ איְכְתסְרַפַאַ
 ומה בֵתֹוהְו אָריְקִיְו אָּבַר רַּפַנְסֶא ילָגַה יד אָיַמָא רָאָׁשּווס :אָוָמְלע
 וגשר הָנְּוי ס  :תֶנָעְכּו הרֲהנירבע "רֶאְשּ ןירמש יד הָיְְְּב
 שנא 'ּיְּבַע .יאָּכְלַמ אּתְִׁׁשְחַּתְרַא-לע יִהולֲ וחלש יִּד אָּתְרַנִא
 רקלפ יד אּיָדּוהְי יד אָכְלַמְל אוהל ג עידו :תֶנעֶכּו הָרַהְנְ"רבַע
 ןְּב יאָּתְשיאְבּו אָּתְְרַמ אַתְיְרְל םֶלשּוְרִיִל ֹותֲא אנילע תל ןמ
 ה יד אָבְלַמל אוהל ג עיד ןָעְב :וטיחי יאיַׁשֲאְו יללכשא ירושה"
 ןּונְּתְנִי אל להו ולב הָדְנִמ ןּוללְכִּתשי אָירושְו אָנְּבְתִת ְךֶד אָתִיִרק

 אָנְחלְ לכה חלמ"יד למל ןְכיי :קזְהֶת םיִכָלמ םֶתְּפא
 אָנְעַֹוהְו אָנְחַלָש הָּנִּדלַע אָוְחְמְל אָנֵכ ּךיֶרֲא-אָל אָּכְלִמ תֶנְרעְו
 רַפְסִּב חַּכָשַהְתּו ְּךִתָהְבַא יד אּינְרְכָּד רַפְסְּב רקבַי ייפ :אָּכְלַמְל
 13 7 קזפפ לוקמ םיריכמ | Cp 4,210 | ב >65%5,68 68; ₪ 368| 0
 םיִלָהְבִמּ | 9אתשש - id postea | *16 ס ויו 5 <68; prb add || 8 8םֶל--
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 וללכש 68 הירושו | < 60 היִשָאְו || 4 crrp | 14 cf ad Dan 2,8 || 15 prps רבי.
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 ןָנֶדְמּו ןיִכְלַמ תֶקזְנַהְמּו אְדְרִמ איְרק ְּךֶד אָתיְרִק יִּד עַּדְנִתְו אָיִנֶרֶכִּ
 :תכרחה ד אָתְירְק הנדל אַמְלֲ תֶמֹוִמ ּהּונְּב ןיְֵבְע רּודַּתְׁשֲאְו
 ִשְו אָנְּבְתִּת ְךֶד אָתְיְרִק ןַה יד אָּכְלַמְל הָנְחְנַא ןיִעְדּוְהְמ 6
 nnd יז סם ְּדָליַתִיִא ל ארַהְנ רבַעּב קח הנד לבקל ןּולְלְבּתְׁשִ

 יד ןּוהְתְנּכ רָאּׁ אפה יֵׁשמַׁשו עֶמלעְּב םּומְריע אָכלַמ חלש
 ןּוִּתְחַלְׁש יִּד אָנְנְּתְׁשִנ י* :תַעְכּו םֶלָש הָרֲהנ"רבע רָאְׁשי ןיָרְמְׁשְּב ןיָבְתַי
 יד וחַכָשַהְ ורקבו םעֶט םיִש ינמּויפ :יִמְדַק ירק שַרֶּפְמ אָנֵלֲע
 רּוּדְּתְשֶאְו דִרָמּו הָאְׂשִנִתִמ ןיִכְלמ-לע אָמְלע תָמּויְִמ ְּךֶד אָתְיְרִ
 רבע לָכְּ ןימילשו .םלָשּוְידלע י ֹוֲה ןיֿפיקּת ןיכְלַמו0 :ּהָּב"דְבעֶתֶמ

 אָלְטַבְל םַעָט ומי ןעֶכ=י :ןוִָל בַהְיִתִמ להו יִלָב הנו הָרה
 ןֶריַהְזו=י :םָׁשְתִי מְעַט יָנמ"דֲע אַנְּבְתִת אֶל ךֶד אָתְיְרְקְו ךלא אַרב
 פ :ןיִכְלַמ תַקְזְנַהְל אָלְבֲח אֵגְׂשִי הָמְל הגדל דֵּבְעֶמְל ּולָׁש וה
 -םֶדְק ירק אָכְלַמ אְּתְשִׁשִחַּתְרַא יִּב ְנְוְתְשִנ ןנָשְרפ יד ןירָא
 אָיִדּוהְידְלַע םלשּוְיל ליִהְבְב ולא ןֹוְהְתְוְנְכּו אָרפְס ישָמְשְו יםּוחְר
 ס :לִוָתְו 'עְרְדֶאְּב ומה לטו

 דע אָלָטְּב תָנֲהְו םֶלָשּויּב יִּד אָהְלָאתיֵּב תדיִבע תַלַמְּב ןידאבְי+
 2 :סֶרפ"יָלַמ שירד תּוָכְלַמְל ןיִתְרַּת תנש

 איִדּוהְילַע 'אָיאְיְבְנ אּוּדע-רַב הָיְרַכְזּו 'הָאיִבְנ יִגַח יֿבנְתָהְוי 5
 ּומָק ןידאְּב* ס  :ןוהילע לֶאְרְשי ּהָלֶא םֶשְּב םלָשּוריבו דּוְהִיַב יד
 אָהְלֶא תיִּב אֵנְבַמָל ויָרָשְו קדָוידרְּב עושי לֵאיּתְלֲאְׁש-רַּב לבְּבְרְז
 -ּהַּבּי ם :ןֹוִהְל ןיִדְעְסְמ אֵהְלֲאד היאּיְבִ ןֹוָהמעְ םלְׁשּוְריִב יִּ
 יןּוהְתְנְנְכּו יו רַתְׁשּו הָרָהנְ-רבַע תֶחַּפ יִנְּתִּת ןוהילע הָתַא אָנמַז
 הָנְד 'אָנְרָשֶאְו אבל ּהָנְד אָתְיְּב םָעַט םכֶל םָשְֶוַמ םהל ןיִרָמִא ןֵכְ
 -יִּד איַרְבִנ תֶהָמֶש ןּונָאדַמ םלל אָנֹרַמַא אֵמַנְּכ ןיִדֶאי :הָלָלְבַׁשְל
 לט" אָלְו אּיָדּוהְי יִבָשדלע תָוֲה םהַהְלא ןיעו5 :ןינְּב אָנְיְנִב הָנְד

 ס :הָנְדלֲ אָנְוְּתְׁשִנ ןּוביִתְי ןיִדָאְו ּךַהְי שוירדל אָמַעַטדִע וּמַה |
 יִנְוּב רַתְׁשּו הָרהנירבע תַחַּפויִנְּתַת חלָשי אָּתְַגִא ןְנְׁשְרפ*
 אָמָּנְתַפז :אָבְלַמ שורד הָרָהנ רֶבְעַּב יִּד איְכְסְרַפא ּהָתְָנְכּו

 16 6 2,20 6 3 הירושו | 23 * 68 + םעט לַעְּב | ל גז עָרדאב || 248
 ®hic incip cp 5 || ** Var ךלמ שוירד תוכלמל | לק 5, ז * 0 איִּבַנְתַהְו | 0

cf 68) | 3 * prpsאָיאיְבְג,  aut6 601 סח | 5" 6 = ₪ ( 6 איִאיִבְנ  Nea), 

 ּהָתונְכו cf 6 | ל cf אָנְבִמְל + 2 | < 1 קזפ אָנְרְׁשַא | 4 9 = 4; 60 6 ּורַמָא
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 ועְיָרְיֿפ :אָלְכ אָמָלְׁש אָּכְלַמ ׁשֹויְרָדְל ּהָּונָּב ביִתָּכ הָנְדַכְו יִהְולע וחלש
 אּוָהְו אֵּבַר אָהלֲא תבל אָּתְניִדְמ דּוָהיִ אָנְלואי אֿכלַמל אוהל
 אָנְרִּפְסֶא ךְד אָּתְדיִבעו אָילְתְכְּב םֶשְּתִמ עָאְו לג ןְבֲא אָנְּבְתִמ

 אָנְרַמַא אָמְנְּ לא איבשל אָנְלֲאְׁש ןידַאפ :םֶהְדָיְּב חַלצַמו אָדְבַעְתִמ
 :הָלְלכָשְל הָנְד יאְְרשַאו יהינְבְמְל הָנָד אָתִיַּב םַעַט םכל םֶׂשְדוַמ םֶהָל
 אּירְבניבְׁש בָּתְכָנ יד ףַתּוערוהל םֶהְ אְנלֲאְׁש םֶהְתָהָמְׁש ףַאְויס
 ומה אָנֲחגַא רַמַמְל אָנּוְביִתַה אָמָּנִתִפ אָמָנְכּויי ם :יםהְׁשאָרְב יד
 תַמְדְקִמ הָנְב אָוַהְדיִד אָתְיּב ןינְבּו אָעְרַאְו איִמְש ּהֶָאְיִר ל יִהּודְבַע
 יִּבִמ ןַהְלי :הָלְלְכָשְ יִהָנַּב בר לַארׂשיל למי ןָיגש ןיִנְׁש הָנְּד
 לבבל רצָגְדכּוְבְנ דָיְּב וּמַה בֶהְי איִמָש ּהָלֶאְל אָנַתָהְבֲא ּוזגְרַה

 תגָשּב םְֶּבַיי ס לָבָכל לְנה יהָמעְו הָרְתַס הָנָד ָתבּ דס
 הָנָד אָהְלֶאדתיִּב םַעָט םֶש אָּכְלַמ שֶרוָּכ לֵבְב יַּד אָּכְלַמ ׁשֶרוכְל הָדִח
 רַצָנְדַכּובְנ יִּד אָּפְסַכְו הָבַהְד יִּ אָהְלֲא"תיַביִד אָּינאָמ ףַאְו + :אגְבל
 קָפְנַה לבב יד יאלכיהל ּומָה לביַהְו םלׁשּוריִב יד אָלְיַהְמ | קפְנַה
 יִּד ּהַמְׁש "רַצְבְששלי ו ּוביהיְו לבב יד אָלְכיַהְִמ "אָבְלַמ שֶרוָּכ ומַה
 אָלְכיִהְּ ומה 'תחאדלזא אָש אינאַמ הַא הל"רַמַאַו 5 :ּהָמָש הָחַפ
 רַצְּבְשָש ןידא6 פס +הַרְתֶא"לע אָנְּבְתִי אָהְלֶא תיָבּו םלָּוריִב יִד
 ןעּבידעֶו ןירָא"ןמּו םֶלָשּוריִב יד אָהְלַ תיֵביִּד ישא בֵהְי אָּתַא ד
 תיִבְּב רֶקַּבְתִי בט אָבְלַמלַע ןה ןַעְכּויל :םילש אלו אָנְּבִתִמ
 םיִש אָּכְלַמ שֶרוָּכְְִמיִּד יֵתיִֵא ןֶה "לָבָבְּב יד ּהֵּמַת אבל אַז
 חלשי הנדל אָּכְלַמ תּועְרּ םֶלָשּוריִּב ' רד אָהְלֲאתיִּב אָגְבַמל םעט
 איַרְּפְסי תיִבּבוּורקבּו םַעָט םָׂש :אכלמ שירד ז ןידאּבי 6  ם :אָנלֲע

 אָתְריִבְּב אָתְמְחאְּב חכְּתְׁשִהְו :ילָבְבּב הָמַּת ןיִתְחַהְמ "אָיזָנַג יד
 ם :הָנורְכּד ּהָננְּב ביִתְּכ"כְו הָדֲח הָלְִמ אָתְניִדְמ יִדָמְּב יִּ
 אָהְלאדתִיִב םעָט םׂש אָכְלַמ ׁשֶרּכ אּכְלַמ ׁשֶרֹוכְל הָדֲח תַגְשַבּ
 ןְֶבּוִסְמ יִהְׁשֲאְוי ןיחבד ןיִחְבָד"יִד רפא ּאֵנְּבִהִי אָתְוּב 'םֶלשּוְריִ
 אָתְְת לג באי ןיִכְבְַני :ןיתש ןיִמַא הָיְתּפ ןיתש ןימַא יהַמּור
 ינאָמ ףַאְ בָהְיְתַּת אָכְלַמ תיבְןמ אחְקפגָו תדח עֶאיד דנו
 9 *1 ּהָיְנְבַמְל | * ₪35 | זס * 68 תֶהָמָש | * גז םהישארב || זז 0 רַמאַמְל |

GBA14 * 65% 6,17 ּהָלְכיַהְל | ל  || cf ad3ּהָמַעְו | 13  Varזכ * 0 הָאְּדְסַּכ | ל  
 לָבָבְּב | 5 GPA 4 20008006ג kai | 15 *0 לַא, Kהָלַא | ל VaזS תחַא | 17 <> קז
 add || ל 1 6 mlt MSS 6 6,21 יד | Cp 6, ז ** prps אירפס יד איזננ || ל 41?|

 3 * nonn MSS ב7‘ | ל-* crrp (prps יהשָאו) | < ּהָּכְרִא | 416 6דַח.
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 -יִד אָלְכיַהְִמ קפְנַה רֹצָנְדכִּבְנ יד אָּפְסכְו הָבַהַד יד אָהְלֲאתיַב
 ּהָרְתַאָל םֶלָשּויִביִד אָלְכיֵהְל ְךַהיִו ןּוביִתֲהָי לבבל לֵביֵהְ םֶלָשּוריִב ;

 ינְזּוְּב רַתְׁש הְרהנ"רבע תַחַּפ יֵנְּתַּת ןעָפ5 ם :אָהְלֲא תיֵבְּב תָחַתְו
 קָבָשז :הָּמַּתומ וה 'ןיקיחב הָרֲהנ רבב יִד איְכְסְרַֿפא ןוהָתָננְכּו <
 אֵהְלֲא-תיֵב אָיִדּוהְי יִבָשְלּו אָיְדּוְהִי תַתַּפ ד אַהְלֶאה תב תַדיִבַעַל <
 -םֶע .ןּודְבַעַתְדיד אָמל עט םיִׂש לָּגְמּא ם :ּהָרְתַא-לע ןִמְבִיּ ה |
 תַּדִמ יִּה אֵּבְלַמ יִסְכָּנִמּו ד אָהְלֲאתיִּב אָנְבַמְל ְךִלַא אָיָדּוהְי יֵבָׂש |
 אלי לא אּיַרְבנְל אָבַהְיְתִמ אוָהְּת אָתְקְפַנ אָנְרֿפְסֶא הָרֵהְנ רֶבַע |
 הלל ןנלעלוןירמאו ד ןיכות וגב ןְתְׁשֲח הָמּו :אָלַׁבל <

FB 

 ןיחוחינ .ןיברקהמ והלה וולש אלייה םויבו ו םהל בֶהְיְתִמ |
 -לֶכ יִּד םעֶט םיִׂש יִנָמּוי :יִהְוְנְבּ אָּכלַמ יחל ןלצְמּ אָּיַמְׁש הָלֲאְל
 אָחְמְתִי ףיָקְזּו ּהֵתְיַּב"ְוִמ עֶא חָסְנְתִי הָנְד אָמְנְתִּפ אֵגְׁשַהְי יה ׁשֶנָא
 הָּמּת ּהַמְׁש ןֵּכְׁשיּד אָהְלֲאָוו :הָנְּד" לע דָבַעְתִי ִלְוְנ ּהָתְיַבּו יָהְלע |
 ב אָהְלֲא-תיֵב הָלְּבחַל הָיְנְׁשהְל הד חַלָׁשויִד טעו ּךְלַמ"לְּכ רּגַמִ
 :דַבַעְתַי אָנְרַּפְסִא םַעַט תַמש שירר הָנֲא םֶלָשּוריִב יִּה

 -יִד לבקל ןֹוָהֲתָנְנְכּו נְזוְּב רְתֶש הָרֲהנירבע תחפ יֹנְתַּת ןידָא* =
ad |ב אָיְדּוְ יִבשְו< :ּודבע אָנְרפְסֶא אָמְְּ אָכְלַמ ׁשֶנירְ  

 "סר ךלמ אּתְׂשִׁשְחְַּרַאוי שירדו ׁשֶרּוְּכ םעטמו לרשי הלא םעט |
 -תַנש יאיָהיְּ ירְדַא תַריִל יָתַלְּת םֹוָי דע הָנְד הָתָיַּב *איִציִשְופ
 אילו אנהּכ לֵאָרְׂשי-ינב ורבעוי* ם :אּכלַמ שירד תוכלמל תש
 כחל ּוברְקַהְו יז :הָודֲחְּב הָנָד אָהְלָאתִיַּב תָּכְנַח אָתּולְיִנּב ראשו |

 הֶאְמ עֶּבְרַא ןיֶרְּמַא ןְיַתאָמ ןיִרְכּד הֶאְמ ןיְרות ּהָנְד אָהְלְאתיב \
 : :לארשי יִטְבְש ןָיְגִמְל רשע יִרְּת לָאְרְשידלּבלע איטַחְל ןיזע יִריִפצּו
 אָהלֲא תריִבעדלַע ןוהְתְַלִחַמְּב אילו ןו ן והָתְְלַפּב אינַהְכ ּומיקַהְו
 -תֶא הָלֹנַהינְב ושעיויפ ס :השמ רַפְס בֶתְכְּכ םֶלָשּוְִיִב 3

 יםיוְלַהְו םיִנֲהְּבַה יּורֲהטְה יִכְיי :ןושארה שחל רשע הַעְּבְראְּב חַסָּפַה
 6 5 6138 53, id 13 | < גז ןיִקיִחְר | 7 5 6 6 לֵבָּבְרְז אָהקְלֶא רבע

pr add |איִנָהְּכ | 14 * 0 איִבנ, 6 7,3 סת | ל 6 + איָאיִבְ |  g Var® 
exc nonn |יִצשְו ,6 6/0 ויציִשְו 1 60 = 41, 6 5 'תּג ןירשע || < קזט  x5 *Q 

id 18 cet | 17 6 0מ | +4 קזק רשע יֵרְּת חַרי אוה | 16 05 יֵאוַלְו v 
 הָאְּטִחְל | 19 255 + םי | 20 * ץגז ּורָהָטָה | ל 1 לה.

 א 77 |
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 1194 ארזע 7,17—6,21

 םֶהיֵחַאַלְו" הָלּוּנַה ינְּב"לֶכְל חסָּפַה ּוָטֲתְׁשַו םיִרֹוהְט םֶלָּכ דָחֶאְּכ
 לּדְבָנַה לכו הָלּונַהַמ םיִבָשַה לֶאְרשידינב ולאו :"םֶהלְו םיִנֵהְּכַה
 ְׂשְֲו>י :לֶאְרְשי יִהְלֶא הוהיל שרל םָהָלֵ ץֶראָה "ווג תֵאָמָׁטִמ

 למ בל בסַהְו הוהְי סָתְמְשיִכ הָחְמִִב םיִמי תַעְבְש תוצג
 פ :לֵאָרְׂשִי יהְלֶא םיִהלֲאָה-תִיַּב תָכאָלְמַּב םֶהיִדָי קַּזִחְל םָהיֵלֲע רושַא

 ו אָּתְסָשְחִּתְרַא תּוָכְלַמְּב הָלאָה םיִרָבְּדַה רַחַאְוי 7
 -ןֶּב קּורְצְדְּ םולש- ןְבי :הָיְִלַח"ןֶּב הָירזְעְְִּב היָרׂש"וּב אָרְזַ
 ךןֶּב יִּזָעְְּב הָיִתַרֶזְְּב :תֹויְרְמְ"ְּב הָיְרזֲע"ןְב הָיְרַמֲאְןְבפ :בּוָטיִחַא
 :שאְרַה ןהּפה ןֶרַהֶאְְֶּ רֶזעְלְאְְּ םָחְניפְְּב עּוׁשיִבֲא"ןּב :יִקָּב
 ןַתְנרְׁשֲא הַׁשֹמ תַרותְּב ריָהְמ רֶפסדאּוהְו לָבְּבַמ הָלֲע אָרְזֲע אּוָה
 לָּכ ויְלָע יֶהְלֶא היהודי ךלמה ול"ןְּתַו לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא הָוהְי
 םיִרְרְׂשַמְַ םיולהְו םיִנָהְּכַהְְִמּ לֵאְרְׂשִייִנּבִמ לעוד ם | וֹוָתְׁשְקַּב

 מַה אתְסשחתראל עֵׁש-תַגְּׁבםַלׁשוְרלֶא םיִניתּנהְו םרשַהְ
 יִבּפ למל תיִעיִבְׁשַה תנָש איה 'יִשיִמְחַה שֶדְחַּב םֶלָשּוְרַי "אביו*
 ׁשֶדְחַל דַמָאְבּו לָבְּבִמ הלטמה דָסִי אּוָה ןושאַרֶה שרחל דחֶאְּב
 אָרְזַע יָּבּוס :ויִלָע הָבוטַה ויָהלֲאדִּכ םָלׁשּור-לָא אָּב יִׁשיִמֲחַה
 קת לארי רמו תושעלו הָוהְי תֶרות-תֶא ׁשֶרְרל ובָבְ ןיקה

 קארה בּדנְתַמ ל יד :םעט .םיש Gus : תנעכו ריָמָני איִמָש
 -לָּביי ִּדַהְי ךמע םֶלָּורי ְךֲהְמְל אילו יֵהֹוְנֲהְכְ לֵאְרְִׂ הָמַעְִמ
 דּוָהידלע הָרָּקבְל ַחילש יָה דטעי תַעְבשְו אפלַמ םֶדָקְדומ יד לבק
 אָבְלַמִ בֶהְדּו ףסָּכ הלְביִהְלּוו ָדָדיִב יּד הל תֶדַּב םֶלׁשּוְריִלְו
 ףסְ 16 :הָנְּכְׁשִמ םֶלָשּויב יד לֵאָרׂשִ "הלאל + ּובֹּדנְתַה יִהוטַעַיְו
 אָיִנַהְכְו אָמַע תּובְּדִנְתַה םע לֶבָּב תנידמ לָכְּב חַּכָשַהְת יִּד בַהְדּו
 וצד ד: אָנְרַּפְסֲא ּהָנּד לבְק"לּבל :םלשּוריב יִד םֶההְלֶ תיִבָל ןיְִּדנְתֶמ

 ברְקתּו ןיֶהיִּכְסִנְו ןֹוהְתָחְנִמּו ןיִרַּמַא ןיִרְכּד ו ןיִרּוּת הָנְר אָּפְסַכְּב אָנְקִת

20 °° add? | 2r * 68 + noel || * Hill דיזג | 22 A סרֶּפ | Cp 7, 1 6A 

8,1 + rpocéBn 6B aveBy | 2ss cf ad ICh 5,29ss; 6,33ss | 8° 1 6 3MSS 

Vrs ואביו || * prb exc nonn vb, cf 6,15 | g 1 frt 7. | 12 °° GB(6) -%ד6ד 

 םיש יִנֹמ. 6 6 8,9 xaipew || 13 = Var® Dyuח6אקו )6(606 kai | ,06ג60ד0(ד01)
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 -לַעְו יךילע יד הָמּוי :םִלְׁשוְריִב יד םֶכַהְלַא תיִּב יד הָחְּבְדַמ"לַע מַה

 :ןורְבַעת םֶכֵהְלֲא תּועְרכ בְעמְל הָבַהְִו אָּפסַּכ ראְשּב ביי ידית
 הָלֶא םֶדְק םֵלְׁשַה ָּהְלַא תיּב ןְחְלְפִל דל ןיִבָהְיִתְמְיִד איַנאָמּופ

 -ןמ ןַתְנּת ןֶּתְנמְל ךֶלְהלפו יִד ךָקָלֶא תִיּב תּוחֶשַח רָאְשּויי :םֶלָשּוהָי |
 לכְל םַעְט םיִש אָּכְלַמ אָּתְסַׁשְחַּתְרַא הָנַא יִּנָמּויי :אָכְלַמ יִזְנָג תיִּב
 רפְס אָנַהַכ אָרְזַע ןיכְנְלֶאשי יִהדלָכ יה הָרָהְנ רֶבַעַב יד אלבז
 -דַעְו הֶאְמ "ןיִרְכַּכ ףסְּכ"דע= :דָבעְתִי אָנְרַפְסֶא אימש הָלֲאיִד ג אָתְּד
 הֶאְמ 'חַשִמ ןיּתַּבי-דֲעֶו הָאָמ ןיִּתַּב רַמֲח"רֲעְו האְמ ןיִרוּכ ןיִטְנֲח
 ְְזַרְדַא דָבַעְתִי איַמְׁש הלא םעַט-ןְמ יד-לְּכיג :יבָתְכ אָלדיִּד חַלָמּ
 :יָהֹוְנְבּו אָּבְלַמ תּוכְלַמ לע ףצק אָוַהְל המי איִמש הלא תיל

 זולה אָיניִתְנ אָיעְרִת אירַמז איוו איִנַהְּכ לכ יד ןיִעְדְוְהִמ םָכְלְוּו ן
 :םהילע אָמְרמְ טילש אָל להו ולב הָּדְנִמ הָנָד אָהְלֲא תיֵּב
 ןנהלדיד ןיגידו ןיִטפש ִּגַמ ריבי ּדָהְלֶא תַמְכֲחִּכ ארֶזִע יהָּתְנֲאו
 . רו sds יֵתְּד ועד לֶבָל הָרָהְנ רֶבעּב יִּד אמע"לָכל רינד

oeןיִסְכ  kesרֶׁשֲא וניתֹבֲא יהלֲא הָוהְי ורב | ס  
 ילֲעְו :םֶלָשּויִּב רֶׁשֲא הָוהְי תיִּבדתֶא רַאָפְלְךֶלַמַה בֶלְּב תאזָּכ ןַתָנ
 יִנָאְו םיִרְִּּנַה ּךְלַמַה יֵרְׂש- לכל ויצֲעּויְו ךַלַמַה ינפל דָחָח"הַּמַה
 תולעל םיִׁשאָר לֵאָרְׂשִיִמ הָצְבְָאְו לע < יַהְלֶא הָוהְידדיִּכ יִּתְקּזִחְתַה
 יִמָע םיִלעָה םשָחִיִתַהְו םַהיִתְבִא יֵׁשאָר הָלֲאְוִי 8 :יִמָע

 םשרַּג סֶחְניִפ יִנְּבִמ* ם :לָבָבַמ למה אְּתְסְשְחַּתְרַא תּוָכְלַמּב |
 ִנְּבִמ יהָיְנַכָש יִנְּבַמּי ם  :'שּוטח דיִוד ינְּבִמ לאינָד רַמְתיִא יִנְּבִמ <
 יִנְּבְמ ס  :םיִשְמַחְו הַאַמ םיִרכְזְל שחיִתַה יּמַעְו הָיְרַכְז שעְרפ |

 פ :םיִרָכְּזַה םִיַתאָמ יִמַעְו הָיִחַרְזְּ יִניִעוְְיַלֶא באומ תַחַּפ
 ןֶּבִמ5ּ ס :םיִרכְזַה תוֶאָמ שלש ומַעְו לֶאיזחידּב הָיְנַכְׁשייֵגְּבְמֿפ

 םֶליִע ינְּבִמּוו ס :םיִרָכְזַה םיִׁשִמֲח ֹופעְו ןֵתְנֹו"ןְּב דָבֲע דק
 הָיְסַפָש יִנְבִּוי ס :םיִרָכְַה םיִעָבְש ֹומִעְו היְלַתְעְּב הָיעַשְ
 18 * 0 ךֶלַע | * 0 ְּךָחֶא | זס ₪ 1 6 6 8,17 68 610 יב יד לֵאָרְׂשִי [

trp || © nonnירכָכ || ל-ל ] MSSאַרב | 22 * תסתמ  Vaלפיײיָד | 21  Var?20 **  

 MSS בתכ | 25 * 0% ּתְנֲאְו 66 ₪(; KMS הָתְנַאְו | ל 0 ןיִניָד | *( קש
 : 6 8,23 68 תד | * prps הנעה | 26 0 יִׁשֹרשְל | 28 6869 + הָבֹוטַה |

Cp 8, 2/3 = frrl:n5 | בָּן-שכני ins 6 65% 8,32 6 iA. 
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 1196 ארזע 26—8,9

 הָיְדַבְע בָאװ נְּבִמִכ ס :םיִרָכְדַה םיִנֹמָׁש ּוּמִעְו לֶאָכיִמְּ הָידַבְז
 תיִמּלְׁש ינְּבִּוופ ס :םיִרכְזַה רֶׂשְע הָנֹמׁשּו םִיָתאָמ ומַעְ לֵאיחדוב

 הרכז לבב נֶבּווי פ :םיֶרכְַה םיׁשְׁשְו הָאמ ועו הָיוּ
 ןנָחּוי .דָגְזע יִנָּבַמּו> ס :םיִרְכְזַה הָנֹמׁשּ םיִרָשָע ומָעְו יִבָּבְְְּב
 םֶקיִנְדַא יִנָּבְמּו: ם :םיִרָכְּוַה הָרְשעו הֶאְמ ומַעָו ןָטקַהְֶּב
 םיִשָש םֶהָמַעְו הָיַעַמְשּו 'לָאוַעְי טלָפיִלֶא םתומְׁש הָלֲאְו יֿפיִנֹרֲחָא
 ס :םיִרכְזַה םיעְבֵׁש 'ּומעְו ידּוְּבְַו יִתּוע נְגְב יִנְּבִּווצ ס :םיִרְְּזַה

 הָשלָש םיִמָי םש הָנֲחנַ אָוהַאדלא אָּבַה רָהָּנַהלֶא םַעְבְֶאְו 5
 הָחְלׁשִאְ 6 :םש יִתאֵצָמאְל יל יִנָּבַמּו םיִנַהְּכַבּו םֶעָב הָניֵבֲאְו
 הָיְכולְו ןתנלו ןְתְנלַאלּו בילו ןֹתנלָאלּו הָיַעְמשל לאיִרַאל רזעילַאל
 -לע ג םֶתּוא *האַצוַאְו יז :םִיִניִבָמ ןָתְנְלָאָלּו בירי םיִׁשֹאָר םכׁשְמלְו
 -לֶא רב םיִָבּד םֶהיִפְּב ּהָמיִשֶאְו םוָקָּמַה אָיִפְסֶכְּב שאה ודא
 תיִבְל םיִתְרׁשִמ ּונְְאיִבָהְל םוקָמַה אָיַפְסֶכַּב יֹםיִנֹוְתָנַה יח ודא
 יִנְּבִמ לכש שיא גנילע הָבּוטַה ניִהלֲאדּכ ּונְל ּואיִבָיַו יל :ּוניִהלַא
 -תֶאְויפ :רֶׂשְע הָנֹמְׁש ויָחֶאְו וינָבּו היִברְׁשְו לארשידב יִוֵלןָּב ילֲחַמ
 ס :םירשע םָהיִנְבּו "ויָחֶא יִרָרְמ יִנְּבִמ הָיעַשי וּתֲאְו הָיְבְשח
 םִיָתאָמ םיִניִתְנ םיולה תרבעל םיִרָשהְ רינד ןַתָנְׁש םיִניִתָּנַהְְִַמּוי
 רֵהְנַה"לַ םוצ םָׁש אְרְקֶמְו :תֹוְמְׁשְב ּובְקַנ םֶלַּכ םיִרָשַעְ
 ּונָפַטְלּו ּונל הרשי ךֶרַה ּונָמִמ שקבל ּוניִהְלֶא יִנָפְל תָּנַעְתַהְ אוהַא
 נרו םיִשְרַפּ לוח ּךְלֶמַהְַמ לאש יִּתְשב יב :ונשוכר"לָכלּ
 לשבט לָּכְד לע וניהלֲאדִ רק כל ּונָרֹמָאדוכ רָב בֶיֹואַמ

 הירש רש םינש סינה ירש הלא 4 גל רֶתעַיַו תאזילֲ
 סכה"תא םֶהָל .הָלּוקֶשֶאְו 5 :הָרָשָע םֶהיֵחַאַמ םֶהָּמִעְו יהְיבְׁשֲח

 -שש םיִרכְכ יס םוחלק הקש :םיִאְצַמָּנַה rs וירְשְו

prps 6 656 6 8,36 60ג יִנָב || זז  ro insינבמו ||  nonn MSS Vrsף 1 6  

 8,37 6 יִקְּב | 12 38155 3 םיִרָׂשֲעְו | 13 * 8:5; 6** 839 םינרחאָה | ל 0
ft a4 || |? sic mt MSS Edd Vrs,רּוּכְְו א דּובָ;  Qוי א לאועי || 14 *  

 8 pc MSS ¥ םֶהָּמַעְו | 16 *-* 6 8,43 )6%( om || 17 *1 6 Q mlt MSS הַא{,

 א הָאְצֹואְו | * 1 6 6 845 ויָחָאְו | =  םיִניִתְנַה קזפ 41 | 18 1 6 היברש |
 9 516 68 תֶאְו | ל | 6 67 819 68 8,47 םֶהיֵחַאַו | 22 ** 6 8,52 סח | 24 71

 6 6 854 'חו שו | 25 0 הָלְקֶשֶאְו
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 ירפכּויז :רָּכִכ הֵאַמ בָהָז יםיִרְּכִכְל הֵאַמ ףָָכייֵלְכּו םיִשָמְחְו תואָמ
 'םינָש יהָבּוט בַהְצִמ תֶׁשֹחְנ יִלָכּ פלא םינכרדאל םיִרָשָע בָהָז
 שרק לה הוחל | שדק םֶּתַא םָּהָלַא הָרְמַאְני* בָהְזּכ תֶדּומֲח

 לארשיל תֹובֲאָה" יֵרָׂשְו aries םיִגֲהְכַה ירש נפל וקשת" רע
 לקשט םולהו םיִנֲהְּכַה בקו :הָוהְי תיִּב תֹוכבָׁשְלַה םֶלְׁשּוריִּב

 סלל דיו ad תכלל ןושארה שחל שק םיִנׁשְּ אהא רֵהָנַמ
 םֶלָׁשּוְרְי אֹובָּנו = :ְךְרָרַה" לע בָרּואְו ביוא ףּכִמ נלי ניל הָתְיָה
 םיִלָכַהְ בָהְּזַהְו ספק לז לְקְׁשִנ יִעיִבְרַה םויַבּו :הָׁשלְׁש םיִמָי םש בָׁשגַ
 סָחְגיּפדןִּב רֶזָעְלֶא ֹומִעְו ןהכה היִרּואְַּב תּוָמְרַמְדדְי לע וניהלא תיִבָּב
 לקְשמְב רּפְסַמְּב :םיולה יּונְּב"ןְב הָיִדַעּוְנְו עוׁשְיןְּב דָבָזו םֶהָּמִעְו
 -ינָבי יִבְׁשַהַמ םיִאְּבַה55ּ ס :יאיִהַה : תעְּבי לקשִמַה- לָּ בֵתָּכִיַ לכל
 -לּכ- לַע רשע םיִנָש םיִרּפ לארשי יהלאל ו תולע ּוביִרְקה :הָלּוּגַה
 תאָטַח יֵריִפְצ הָעְבַׁשְו םיִעְבָש םיִשְבֶּכ הָשָשְו םיִעְׁשּת וםיִליִא לֲארְִׂ
 ֹנפְרּרְשַחַאל למה יֵתְּד"תֶאוּונְתיו 5 :הָיהיל הלע לָּכַה רָשָע םיִנָש

 ם  :םיִקְלָאָה תיּבתֶאְו ֶעָהתֶא 'ֶּאַָנְו רַהָנַה רבע תווחפיו לפה
 לֵאָרְׂשִי םַעְה ּולּדְבְנאְל רמאל םיִרָשַה יֵלֲא ּושְּגַנ הָלֶא תווְלַכְכּוי 9

 גרפה יתחה יֵנענּכל יסֶהיִתְבַעְתְּכ תּוָצְראַה יִמעמ םיוָלַהְו םיִנָהְכַהְ
 םֶהָל םֶהיֵתְנְּבִמ ואָשְְיִכ :"יִרַמָאָהְו יִרְִמַה יֵבֲאָמַה יִנַעָה יסּוביַה
 םיִנְְּפַהְו םיִרְׂשַה ךִיו תוצְראָה יִמַעְּב ׁשֶדְקַה עַרֶז בְרָעְתֶהְו םֶהיְֵבְַו
 יִּתְעַרְק הָּזַה רֶבְּדַה-תֶא יִעָמָשְכְוג :הנושאר הָּיַה לַעַמְּב הָתְיָה
 :םַמֹוׁשְמ הָבְשֶאְו יִנְקְזּו ישאר רַעָשָמ הָטְרִמָאְו יִליִעָמּו יִדְְּבתֶא
 יִנָאו הלוגַה לעמ לַע לֵאְרְׂשִײיַהלַא יָרְבְדּב דִרָח לָכ ּופְסֶאְי יא
 יתיִנְעְתִמ יִּתְמְק בֶרָעָה תַחְנַמְבּופ :בֶרָעָה תַחְנַמַל דע םֶמושמ בשי
 הֶוהְידלֶא יֵּפַ הֵׂשְרְפֲאְו יִכְְּבלַע הָעְְכָאְו יִליִעָמּו יִדְגַב יִעְרְקְבּ
 יִּכ לא יִנּפ ייהלא םיִרָהְ יִּתְמְלכִנְו יִּתָשְּב יַהְלֶא הָרְמָאְנַ : יֵהלֲא
 יִמיִמל :םיִמְשל דע הל ּונְתְמְשַאְו שאר הָלעַמְל ּובָר ּוניִתְנְוע

26 frt exc numerus || 27 1םֶביִט | ל* dub, cf Vrs | 28 6 8,57 60 |וניִתְבַא 
 | תוכֶשְלְּב | 30 קזקצ ולָּבְקִיַו | 34 *1 6 6 862 60 לֶקָשְמְבּו 68 8,58 6 6 | 29

 [ cfv 30ל |  v 35 | 35 "* frt add | 36 == frt 466םיאבה  prb 6 65% conjg cל-ל

 % ל |  | 6° prb addיִמַדַאָהְו  9, 1 * 6 866 6 AD | * frlc 6 8,66שק



 1198 ארזע 10,6—9,8

 | ּונָתַנ ּוניִתנועבּו הָּנַה םִַה דע הָלֹדְג הָמָשאַּב ּונחַנַא ּוניִּתְבַא
 הְָּּבִּו 'יִבָשַּב בֶרָחַּב תוצְרַאָה יכלו נינה ּוניִכְלִמ ונֲחַנֲא
 ותֶאַמ הָּנִחִת הָתְיָה עַגְר"טַעֶמַּכ התו :הֶנַה םִיַהְּכ םיִנָּפ תַשְבְבּו
 ושְדק Ag רָתְי ּונָל"תָתָלְו הטל ֹרנְל ריאְשַהְל ניהל הָוהְי

 יכלמ לנפל דסַמ rod ּניהלֲא ו ונע כ אל ונתדבעבו ונח
 ויָתֹבְרְחזתֶא דיִמַעַהְלּו וניִהלֲא תיִּבדתֶא םמורל הָיִחַמ ּונְליתָתָל ַרָפ

 ניִהלֲא רַמאנ"הַמ הָּתַעְויס :םלָשּוריִבּו הָדּוהְיּב רַדְנ ּנְל"תֶתָלו
 םיִאיִבּנַה ְּיָדְבֲע דיִּב תיּוצ רֶׁשֲא יז יָתוצִמ ּונְבַזָע יִּ תַאּזיִרָחֶא
 יִמַע יתַּדְנּב איה הֶדַנ ץֶרֶא ; הָתַשְרְ םיִאָּב םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה מאל
 הָּתַעְויי :םֶתֶאְמְטְּב הָּפ-לֲא הָּפִמ הּואְלִמ רַשַא םַהיִתְבַעוְתְ תֹוצְרֲאָה
 -אְָ םַיִנָבל ּואָשּתְ" לֶא ם םֶהיֵתֹנְבּו םַהיִנְבְ נתת" לא םֶכיִתוְנְּב
 בּוטתֶא םָתְלַכַאה ּוקְזֲחַּת ןעמל םלוע- דע םַתְבֹוטְו םַמלְׁש יִׁשְרְדַת

 ּוניִשְעַמְּב וניל אָּבַהלַּכ יִרֲחַאְויג :םָלֹוע-רע םכינְבְל םָּתְׁשִרוהְו ןץֶרָאָה
 ונינועמ הָטִמְל ָתְבָשָח ניִהלֲא הָּתַא יִּ הָלָֹּגַה ּונָתָמְׁשַאבּו םיִעָרָה
 יֵמֲעְּב ןּתַחְתהְלּו ְיתֹוְצִמ רַפָהְל בּוׁשְנֲה + :תאזְּכ הטילפ ּונָל הָּתַתְנְ
 :הַטיִלְפּו תיִרֲאְׁש ןיִאָל הָלָּכְידע + ּוָּב"ףִנָאָת אולה :הָלֶאְה תוָבַעְּתַה
 םויהָּ הטיפ ּונְרֲאְׁשִנ"יּכ הָּתַא קיה לַארְׂשִ יהא הוה 5
 :תאז-לע נפל דומעל ןיִא יִּכ ּוניֵתְמְׁשאְּב ליִנָפל נְנֶה הזה

 יִנָפל לָּפָנְתִמּו הָכּב ותותַהְכּו אָרְזֲע לֶלַּפְתָהְכּו 10 פ
 םיִׁשָנְו םיִשָנַא דאמ-בר להק לאְרשימ רילֲא ּוצְּבְקנ םיִהלֲאָה תיִּב
 יִנָּבִמ לַאיחודןב הָיְנַכְׁש ןעיו* :הָכָב הָּבְרַה םַעָה ֹוְכְביִּ םיְִליו
 | תּיְרְכְנ םיִשָנ בָשֶנו וניהלאב ונלעֶמ * ּנֶחנַא ארזעל רַמִאיִו לוע

 תיְִ"תָרכנ הָתַעְי :תאז-לע לֶאְרְִיִל הממשי התו ץֶרָאה ימעמ
 םיִדְרֲחַהְו יָנֹרֲא ית םֶהָמ דָלּוּנַהְו יםיִׁשָנלְכ איִצוהֶל ּוניהלאל

 1% םיִנָהְּכַה רשת עשו ארזע םָקו5 ּפ :השעו קזח
 תיִּב לנפלמ אָרְזַע םקינ< ּועַבְׁשִיו הָזַה רֶבּדַּכ תושעל לֶאְרְשְידלְכ

 7 550% 16 6 874 67 68 670 'כ] bi‘ | ל item 'שבג | דד 6 nh תדנָּכ |
 ל n | Cp ro, 1 mlt MSSשת 9MSS S 13 | כ7Mss 'nִּ 'פתהְבּו, 'ותהְבּו |
 210 םֶליִע א םֶלּוע | 3 *16 6 890 67 תּויִרְכָּנַה ּוניִשֶנ | ל 6 'ַעָּכ | <1

 ינדא | 5 1 6 6 592 0 לתו
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 -אָל םָחָל סל דל .בישָילָאְר ג תָכָשְל לֶא ּךְליו יהל

 רַשַא לבוא : שי ץֶבּקַהל הלמה נב | לכל םלשּוריו ל הדוהיב

 ׁשּובְרלכ םֶרָחְי םיִנקזַהְו םירשה תצעּכ םיִמָיַה תׁשָׁשְל אובנדאל |
 \ןַמְיְְבּו הָדּוהְְישְבַאלָכ ּוצְבִַו ם  הָלּוגַה לַהְקִמ לֶדּבִי אּוהְ
 וְבָשיַו 'שֶדָחּב םיִרָשְעְּב יִעיִשְּתַה ׁשֶדֹח אּוָה 'םיִמָיַה תָשְלשְל םלֶשּירְ
 :םיִמְׁשִנַהַמּו רֶבְּדַהדלַע םיִריִעְרַמ םיהלֶאָה תיִּב בוחְרְּב םֶעָהדִלָכ

 וביִשתו םתַלַעַמ םֶּתִא םֶהְלֶא רֶמאיַנ ןַהְּכַה אָרְזְע םֶקיַני* ס
 הוה הָדְות ּוִת הָתַעְוי :לאְרשו תַמׁשַא-לע תיִסּוהְל תֹויַרְכְנ םיִשָנ

 ב יּיִרְבדְכ כי לודנ לק ורמאיו לֶהְקַה לכ ובעיר :תירְכְנַה
 ץוִחַּב דומעְל חָּכ ןיִאְו םיִמְׁשְנ תַעָהְו בָר םַעָה לָּבַא :תושעל
 :הֶּנַה רֶבְַּּב עשפל ּוניִּבְרְה"יִּכ םינשל אָלְו דָחֶא םונלזאל הָכאָלַמַהו
 םיִשנ בישהה יּוניִרעְּב רֶׁשֲא ולָכְ לתְקַה לבל ּוניִרָש .אָנּודְמַעְו

 רע מפ ריִעָו ריעדינְקז םָהָּמִעְו םיִנָמְזִמ םיִּתְְל אבְ תֹוירְכְ
 "ןֶּב ןְתְנּי ְךֶאיפ :הֶּנַה 'רֶבְדל רע ּונַמִמ ּוניַהלֲא-ףַא ןֹוָרֲח ביִׁשָהְל
 יִוָלַה יִתָּבָשְו םֶלָשַמּ תאז- -לַע ָָמֲע הָוקִתְְֶב היְזחְִו לאהׂשע
 ישאר םיִׁשָנֲא ןַהֹכַה אָרְזֲע לרב .הלוגה יִנְּב ןֵכד ישעי :םֶרָזִע
 יִריִשַעָה שֶדָחַל דָחֶא םוָיָּב ּובָשִיַו תומְשְּב םֶלְכו םָתֹבֲא תיִבָ תֹובֲאָה
 רע תּיְרְכְנ םיִשָנ ּוביִׁשהַה םיִשָנַא לבב לכול :רָבְּדַה שוירדל
 ס | :ןושארֶה שחל דָחֶא םי

 עושי יֵנְּבִמ תֹויְרְכְנ םיִשָנ ּובישה רָשַא םיִנֲהְּכַה יִגְּבִמ :אָצְמיַי
 םֶדָי ּונָּתִיַויפ :הָיִלדְנּו ביִרָיְו רזעיִלֲאְ הישעמ ויִמָאְו קֶדָצֹויְדְּב

 יִנְנֲח רַּמֲא יִנָּבִמְפ :םֶתְמָשַא-לַע ןאצ" ליא םיִמָשַאְו םֶהיִשְנ איִצוהֶל <
 :הָיַזְעְו לֶאיִחיְו הָיָעַמְשּו הָּיְלֲאְו היׂשעמ םֶרְח יִנְּבִמּוצי :הידבז
 :הֶׂשֲעלֲאו דָבֶזֹוי לֶאְנַתִ לאעֶמְׁשִ היׂשעמ יניעוילא רּוחְשַפ יָנְּבְמְּג

 הָדּוהְי הָיְחַתַּפ 'אָטיִלְק אה" יהְיְלקְו יִעָמְשְו דבזו םִיולַה- ןמּו3
 יביִׁשיְלֲא םיִררְׂשִמַה-ןִמּו :רֶזעיִלֲאַ

 02 ןֶליו | 7 mlt MSS "יִבַו | g * prb exc nom mens (וֶלְסְכַּב) | 6

 43155 6 9,5 68 'חל | 2 *1 6 סְּךְרָבְדִּכ | ** 1 6 גז ונילע ךרבדכ ןכ [
)c6 67 et 6198(14 * גז" וניִרֲעְּב | ** | 6 23155 עו רֶבְּדַה לע || 16 516 6,16  

 ול לָּבְבַיַו ו ל 1 שרד ל | | זָד !'אָה | 19 קזפ םָמָׁשֲאַו | 20 94155 5 הירכזו |
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 רפס

 הימחנ

  Esra IO,25—Neh 6הימחנ -- ארזע 1200

 :יִרּואְו םֶלָטְו "םֶלָש םיִרעָשַהְְוִמּ
 רֶזָעְלֶאְו ןְמיִמּו הָיכְלַמּו היי הָיְמַר שעְרפ יִנָּבִמ לֵאָרְׂשימוי5

 תוָמְרִיְו יִּדְבַעְו לָאיַחיְו היְרַכְז הָיְנִּתִמ םֶליִע יבמ :הָיָנְבּו היַּכְלַמּו
 דָבְוְו תּומְרִיְו הָיְנַּתַמ ביׁשיְלֲא נעול אּותַז יַנְּבִמּו7 :הילֲאְ
 יָנְּב יָנְּבִמּופ :יִלְתַע יבז הָיְננֲח ןְנֶחּוהְי יִבּב ִנָּבַמו* :אָזיִזעו
 בָאומ תַחַּפ ינְּבִמּוי :"תוָמְרִ לאש בּושי .יתידעו ךּולַמ םֶלשמ
 יִנָבּוני :הָשַנִמּו נבו לַאלצב הָיְנִּתִמ הָיֵׂשֲעַמ הָיָנְּב לֶלְכּו אָנְרַע
 :היִרָמש ךולמ ןמְיְנְּב= :ןועמש הִיִעַמְׁש היכל הָיַׁשִי רֶזַעיִא םֶרָח
 יִנָּבְמ+ :יֵעְמְׁש הָשַנְמ יִמְרִי טְלֿפיִלא דָבָז הָּתַּתֹמ יִנֶּתִמ םֵׁשָח ינְּבְמ

 תומָרְמ היו :יהולכ הָיְדב היי :לָאֹואְו םֶרמע ינעמ יב
 הָיְמְלְׁשְופ :"יִעָמש יוְגַבּו יִנָבּויל :ושַעְיָו יִנֶּתִמ הָיְנִּתַמּז :ביִׁשְילָא
 :הירמש הימל לארי :ירש יש יבדֹנְכמּפ :הָידִעו ןָתְנְו
 - אָניִבַז ידְבְז הָיִתִּתַמ לֶאיִעָי ובָנ ינְּבִמּ :ףסוי הָיְרִמַא לש

 םיִשָג םֶהְמ שי תְּרְכְנ םיִשָג "יִאְשָנ הָלָאלְּכי :הָיְנְּב לאי
 פ :"םיִנָּב ּומיִשִיו

 תָנְׁש ּולְסְּכד'שֶדְחְב יהי  יהָלכֲחְִּב הָיְסָחְנ יִרְבּדי 1
 אּוה יִחאְמ דָחֶא יִנָנִח אביי :הָריִּבַה ןָשּושְּב יִתיִיָה יִנֲאְו םיִרָשְע
 -ןמ ּוראְׁשִנירׁשִא הָטיִלּפַה םיִדּוהְיַהְלע םלֶאְשָאְו הָדּוהיִמ םיִשְנַאו
 יִבָשַהִֶמ ּוראָשִג רֶׁשֲא םיִרָאְשּגַה יל ּורְמאווּ :םֶלְשּוְְילַעְו יבשה
 ָהיִרָעְשּו תָצְרפְמ םַלְשּוְרָי תַמּוחְו הָּפְרֶחְבּו הָלֹדְנ הָעְרֶּב הָניִדּמַּב םש
 הָּכְבֲאְו יִּתְבַׁשִי הָלֵאָה םיִרָבְּדַהתֶא  יִעָמְָשְּכ יב :שֶאְב ּותַצַנ
 רַמאְו :םיָמׁשַה יִהלֲא ינפל ללַפְתַמּו םצ יִהֶאְו םיִמָ הָלְבאָתֶאְו

 תוחותפ ה תק א אנ הת 6 :ויִתוְצַמ rhe כָל
 םִמּוי .םויה ְּךיִנָפְל לַּּפִתִמ יֵכֹנֲא רֶׁשֲא ְִּבַע תלת" לֶא ַעָמשל
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1,7—2,10 NEHEMIA 1201 

 רֶׁשֲא לֵאָרׂשִייִנְּב תואָטִחדלַע הָּדוְתָמּו ְךיָדְבֲע לֵאָרְׂשִי יֵנְּב"לע הָלְיְַו
 ּונְרַמְׁש- אָלְ דל ּונלְבְח לבֲח7 ּונאָמְח יִבָאדתיִבּו יִגַאְו ל ּונאָטֶח
 הָשמדתֶא תיִּוצ רֶׁשֲא םיִטַּפְׁשִמַה-תֶאְו םיִקְחַה- תֶאְו תֹוצִּמַה"תֶא
 םּתַא רָמאל בע השמדתֶא תִּוצ רֶׁשֲא רָבְּדַה-תֶא אָנ"רְכְז ְדְָּבַע

 יִתוִמ םָּתְרמׁשּו ילא םָּתְבִׁשְי :םיִמעְּב םֶכְתֶא ץיפָא יא ּולעְמַ
 םִצְּבִקַא םָׁשִמ םִיַמְׁשַה הָצְקִּב םֶכֲחַּדְג הָיָהְי-םֲא םֶתא םֶתיִׂשֲעַו
 םהְוי* :םֵׁש יִמָשדתֶא ןְּבשְל יִּתְרַחְּב רֶׁשֲא םוקֶּמַהְדלֶא םיִתאיִבַהְ
 אָּבַאיי :הקוחַה ָּךָיְבּו לודָנַה ְּךַחָכּב תיִדָּפ רשא ְּךַמְעְו ךיִרְבִע
 ךיִרְבְע תֶלַפְּתִדלֶאְו ףְִּבַע תַלָפתִ לֶא יתָבָשָקָדְגזֶ אנ יֵהָּתִי יִנדַא
 םיִמֲחַרְל ּוהָנְתּו םויַה ּדְבעְל אָגהַחיִלַצַהְו ְךִמָש-תֶא הארי םיִצַפֲחַה
 ייָהְני2 סם : למל הְָׁשִמ יִתיִיָה נאו הֶּזַה ׁשיִאָה נפל
 אָשֶאְו ונפל ןיי' ְךָלַמַה אָּתְסַשְחַּתְרַאְל םיִרָשע תנש ןְסיִ שֶדְחְּ
 למה יל ָֿמאיו> :'יָנָפְל עֶר יִתיִיֲה"אָלְו למל הָנְּתֲאְו ןייַה-תֶא

 אָריִאְו בל עֶר םֶאדִּכ הז ןיא הלוח ָךניִא ּהָּתַאְו םיעָר ךיְנָפ עמ
 יִנָפ ּועְרידאְל עּודַמ הָיָחְי םֶלועְל ךְלֶמַה ְּךֶלְל רֶמאָו :דִאְמ הָּבְרַה
 רַמאָיַוּ :שֶאְב ְּּכָא ָהיְרַעְשּו הָבְרֶח יתבַא תֹוָרְבקתִיִּב ריִעָה רשא
 ס :םִיָמְׁשַה י הלָאדלא לֶלַּפְתֶאְ ׁשֶקבְמ הָּתַא הָּז"הַמילַע למה יל
 רֶשֲא נפל ָךֶע בטיידםאָו בוט ָּךְלָמַההלַעְדםֶא ךְלמל רַמאו
 יל רָמאיַופ :הָּנֶנְבָאְו יַתֹבִא תֹוָרְבִק ריע-לָא הָדּוהְילֶא ינֲחְלׁשִּת
 בּושִּת יֵתֲמּו ךכלהמ הָיִהְי יֵתָמ-רַע ולָצֶא תֶבְשויו לַגָשהְו "ךלַמה
 -םָא למל רַמּואְנ7 :ןַמֶז ול הָנִּתֶאְו יִנֲחְלְׁשִי ֵלָמַהיִגְפְל בטיינ
 יִנּוריִבַעְי רֶׁשֲא רֵהָּנַה רָבֲע תֹווֲחַּפ" לע ילּונתִ תּורָּגֶא בוט ךלִמה"לע
 רֶׁשֲא סּדְרַפַה רמש סאלא תַרָגַאְול :הָדּוהְילֶא אּוָבָאדרַשַא דע

 תִיַבל רשא הָריִּבַה ירעש-תַא תורקל םיצע יֵלוְתַו רשא למל
 יֵהלֲאדיּכ למה לת ויֵלֲא אּוכֲא-רַׁשַא תֶיַּבלְו ריִעָה תמוחְלּו
 תֶא םֶּהְל הָנֶּתֶאְו רֶהָּנַה רֶבַע תווחַפדלֶא אובָאְול :ילע הָבּוטַה

 עמו ם :םיִׁשְרפּו לוח ירש למה יע חלשינ למה תנא
 "רֶׁשֲא הָגֹדְג הָעְר םֶהָל עֶטנ יֵגֹמעֶה דָבֲעָה היְבֹוטְו יֵגֹרְחַה טלבנס
 :לֵאָרְׂשִי יגְבְל הָבוט שֶקל םֶרֶא אב
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 1202 הימחנ 3,8—2,11

 הֶלילו םּוקַאְוי* :הָשלָש םיִמָי םָׁשייִהֲאְו םִלְׁשּורְיהלֶא אוָבָאְו יי
 יִּבְל-לֶא ןתנ יַהלֶא יהַמ םֶרֶאל תְגַהאַלְו + יִמָע טַעָמו םיִשְנַאְ יָנָא
 בכר יָנֲא רֶׁשֹא הָמַהְּבַה-םִא יִּב יִמַע ןיִא ּהָמַהְבּו םֶלָשּוְיל תושעל
 רַעָשלֶאו ןיִנַּתַה ןיע יִנּפד לאז הָלִיַל אַָגַהרַעַׁשְב הָאְצֲאְו :ָּּב
 היִרְעְׁשּו יםיַצּורּומָהירְׁשֲא םלשורו יתָמֹוחְּב רבש יִהֲאְו תֵּפְׁשַאָה
 םוקְמְיִאְו ךַלִּמַה תַכְרּבלָאְו ןיעָה רעש" :לֶא רבַעָאְו+ :שֶאְב ּולְּבִא
 הָמּוחַּב רבש יִהֲאָו הלל לב הלע יִהָאְוי5 :יִּתְחִּת רבעל הַמֲהְבל
 הָנֲא ּועְדְי אָל םיִננְסַהְוSֿ :בּוׁשֲאְ איַגַה רַעְׁשְּב אֹוָבָאְו בּושָאְו
 רֶתָיְלּו םיִגְנְסלְ םיִרֹחַלְו םיִָהְכלְ םיִדּוהילְ השע יִנֲא הַמּו יִתָבַלַה
 םיִאר םָּתַא םֶהְלֵא רמואויז :יִּתְּנִה אל ןּכיירע הָכאָלּמַה יהשע
 שָאָב ּוָתּצַנ ָהיֶרֲעׁשּו הָבְרח שור רֶׁשֲא הב ּונָחְנַא רשא הָעְרַה
 םֵהְל דיִגַאְרי :הָּפְרָח דוע הָיהְְאלו םלׁשוְר תֿמֹוח-תֶא הָנְבְנְו וכל

 יירַמָא רשא ּדָלַַה רָב יִָע הָבֹוט איִהרָשַא יהל ותא
 טַלַבְנַס עמָשיַויפ ם  :הבוטל םֶהיֵדי ּוקָּוחִיַו ּוניִנְבּו םּוקָנ ּורמאיו

 וניל ּוְביַ ּונל ּונעְַו יִבְרַעֶה םֶשָגְו ינומַעָה דָבָעְהו הָיִבְטו יִנֹרֹחַה
 :םיִדְרְמ םָּתַא ךְלִַמַה לעַה םישע םָּתַא רֶׁשֲא הֶזַה רַבְּרַה"הָמ ּורְמאיַו
 ּונל ַיִלְצַי אּוה םימשה יִהְלֶא םָהָל רַמּואָו רַבָּד םִמא ביִשֶאְוי
 :םִלׁשּוריִּב ןורְּכזְו הָקְדִּו קלַחְןיא םֶכְלְו ּוניִנְבּו םּוקנ ויָדבַע ּונָחנֲאַו

 רעש-תֶא ּונְבּיַו םִנֲהְּכַה ויָחֶאְו לוג ןהפה ביִׁשְיְלֶא םקיוי 3
 ּוהֹושְּרְק הָאַּמַה לּדגמ- דַעְו יָת ּודימעיו ּוהושק הָּמַה ןאצה
 ןֶּב רכז הָנְב וולו וחְרִי יִׁשְנֲא ּונְב וריי :לֵאננֲח לּדְגַמ רע
 ּודימעו והורק הָּמַה הֶאְנְּסַה ונְּב ּונְּב םיִנְּדַה רַעַׁש תַאְוי :יִרְמִא

 "ןֶּב הָיְרּואְּב תּוָמְרְמ קיז דויל :ויָחיְִּו ויָלּועְנִ ויתתל
 םֶדָילעֶו לֶאְבזִשְמְרּב הָיְכְּבְּב םֶלָשִמ קיֹוֲחַה .םֶדְדלַעְו ץוקה
 -אְל םָהיִריִּדַאְו םיִעוקִתַה ּוקיִזֶחַה םֶדיְ"לַעְוי :אָנעּבדְּב קיּודְצ קיֹוֲחַה
 עֶדיֹוי ּוקיֹזֲחַה הָנַׁשְיַה רעש תַאְוֿפ :םֵהיֵגְא תדבַעּב םֶרּוצ ּואיִבַה
 ויִלָעְנַמְ ויָתתְלּד ודימעיו ּוהּורק הָּמַה הָיְוסְּבְְְּ םֶלָשִמּו ַחַסּפדןָּב
 יִשְנַא יִּתְְרָמַה ןודיְו ינעְבְגַה היטל קיזחַה םֶדידלַעְוז :ֹויָחיִרְבּו
 לֵאיּנע קיּזַחַה ּוְי-ילַעS רָהְּנַה רבע תַחַּפ אסְכְל הֵּפֹצִּמַהְו ןוָעְבִנ

 12 Var הָמ םדאל || ז3 * תסתה MSS 69 תַמוחב || *-* א fit pro םיִצְרפְמַה
rg cf 10 | Cp 3,לע |  ml: MSS ‘Wy || * nonn MSSםיִצּורָּפ םָה | 16 *  Q 

 ז 65% ושדה , קזקפ והורק | 6 קזקצ הָנָשָמַה | 7 קזק תֹונֹרַמּו | 8 * Vaז? לעו.
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 ּובזעיו .םיִחְקרַהְּב הֶיגנֲח קיזחה ּוְֵ"לעֶו םיְִרֹצ יהיֲהרַחְְּ
 רַש רּוח"ןְב הָיְפְר קיִזֲחַה םָדי-לַעְופ :הָבֲחְרָה הָמּוחַה דע םלָׁשוָרי

 ותיּב דֶגָנְו ףֵמּורֲחְְב הָיָדָי קיִוֲחָה םֶדָילַעְוי :םָלׁשּרי ְֶלַפ יִצֲח
 היּכְלַמ קיִזֲחָה תיגש הָדמִיי :הָיְנְבַשַחְרְּב שּוטח קיוֲחַה ודיזלעו
 וידעו :םיִרּונַּתַה לדג תֶאְו בָאומ תַחַּפְדִּב בּושַחְו םרָחדְב
 :ויָתֹונְּו אוה םלׁשּוְרְ ל יִצֲח רש שַחּולַהְְב םּולש קיזחַה

 ּודימעיו ּוהּוֹנְב הָמַה ַחּונְ יִבָשיְו ןּונח קיִזֲחָה אָיגַה רעש תֶאיּ
 :תֹופְׁשְה רעש רע הַמֹוחּב הַא ףֶלֲאְ ויָחיִרְבּו ויִלָעְנַמ ויָתְתְלּד

 םֶרָּכַהדתיּב ל רש בכר היכלַמ | קיִזֲחַה תופשאה רעש תַאְויי
 ןיעָה רעש תַאְויפ :ויָחיִרְבּו eh ויִתתַלּ דיַמעֶיְו ּוּנָנַבִי אּוה
 ּנְלְלטיִו ּונָנְבְי אּוָה הָּפִצִּמַה ךלפ רש הזֹח- לב :ןולש קיִזָחָה

 -ןנל הלָׁשַה תַכְרְּב תמוח תַאְו ויָחיִרְבּו ויָלעְנִמ ויָתתָלַּ וריִמעֶיו
 הָיָמֲחְנ קיִזֲחָה ויֵרֲחֲאיéֿ :דיִוְּד ריעמ תֹוָדְרּויַה תולעמה-דעו ךלמה
 הָכְרְּבַה דעו דיִוָד יֵרְבִק רָגָנ-רַע רּוצְדתיּב ךלפ יִצֲח רש קובע
 יִנּב"וִּב םּוחְר םיולה ּוקיִזַחֶה ויָרֲחֲאיל :םיִרּבִנַה תיִּב דַעְו הֶיּושַעָה
 וירחא 5 :וכלפל הָליִעְק ל יצֲח-רש הָיְבְשְח קיזָחָה ודידלע
 -לע קּזחְיַו :הָליעק ְךְלַּפ יִצֲח רש ךֶדְנַח"ןְּב יב םֶהיַחֶא וקיִוחַה

 קְׁשנַה תל דגַנִמי תיִנָש הָּדִמ הָּפַצַּמַה רש עשב ר רָע ודי

 קיח .וירחַאיי ו ןהכה ss תב הֵתּֿפ -דע עצה

 -רַעְו ביׁשילֲא תיִּב חַתַּפמ תיִנש הָּדִמ ץּקַהְְְּב הָיִרּואְִֶּב תֹוָמַרְמ
 :רָכּכַה יִשְנַא םיִנָהְּכַה ּוקיִזַחַה .ויִרְחֶאְוי* :ביִׁשְְלֲא תיִּב תיִלְכִּ
 "ןֶב הָיִרזע קיּזְחַה ויָרֲחֲא םֶתַּב דְגְג בושחו ןמָיְנַּב קיִזֲחָה ויָרֲחֲא

 הֵּדִמ דָדָנַחְַּב ייֵנְּב קיִזִחַה ּויָרֲחַא=י :ֹותיַּב לָצִא הָיְננעְּב הָיׂשְעַמ
 דָגְגִמ יואב לָלֶפ"5 :הָנְפַה"רַעְו עּוצְקמַה"דע הָיְרזע תִיִּבִמ תיִנש
 הָרָטִמַה רצחל רש ןֹויְלֲעָה ּךֶלָּמַה תיֵּבִמ אצויה לֶּדְגִמַהְו עוצקמַה

8° 16 mlt MSS ,הָיִמְרִח 6* Bapayiov | 5 prps צה" כ | זס' 16 Vas 
 דעו | ב 1 תֹוּפִׁשַאָה 6 + 14 | 14 65% ןיָנָבּו אוה,  prps 6 6דגנ | זז 63

  | 1ּוהָנָב אוה | 15 * 555 3 םּולש | * קזק ּוהָנָב | <1 6 0 דיִמַעיו sקזק
 0טע0חד000ף6 ד%  0 Tigיִגנְּב | 10 75 6%% ח0קךסט 63 21155 6
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 1204 הימחנ 1-6

 דָנָנ דע ילָפְעֶּב םיִבְׁשְי יָה םיִניִתָּנַהְוי< ':שָעְרַפְְוָב הֶיְרִפ יויָרֲחָא

 םיִעְקְּתַה ּוקיִזַחַה ויִרחֶאיז :אָצויַה לְָּנּמַהְו חָּרזַמַל םימַה רעש
 ולָעָמְיי :לָפָעֶה תמוח דַעְו אָצויַה לודגַה לּנַמַה דָגָגִמ תִיָנַׁש הָּדִמ
 קיִזַחַה ויָרֲחַא=פ :ותיִּב דגנל שיִא םיִנֲהְּכַה יקיֹזֲחָה םיִסּוּסַה רעש
 רַמש הינכְׁש ןְב הָיְעַמָׁש קיִזֲחַה ויֵרֲחַאְו ותיִּב דְגְנ רַפֲאְדְּב קודְצ
 ףֶלְצ"ְּב ןּונֲחְו הלמלש" ןְב הָיְגנִח קיִזֲחַה "יִרְחֶאְיי :חֶרֶזִמַה רעש
 :ֹותָּכְׁשִנ דַנָנ הָיְכְרַּב"ִּב םְלְׁשִמ קיֹזֲחַה ויֵרֲחַא ינַׁש הדִמ יׁשְׁשַה
 דג םיִלְכְרֶהְ םיִניִתָּנַה תיַּב"דַע 'יִפְרָצַהְּב ; הבל קיּזַחַה יֵרֲחַאי
 ןאצה רעשל ָנְּפַה תילע ןיִבּו= והָנַּפַה תילע דַעְו דָקְפּמַה רעש

 ס  םיִלָכְרֶהְו םיִפְרֶצַה ּוקיִזַחַה
 רחַּו הָמֹוחָה"תֶא םיִנוב ּונְחְנַאיִּכ טָלבְנס עֶמָׁש רשאכ יהיו

 ליַחְו ויִחֶא נפל רמאְַו'+ :םיִדּוהְיַה-לע על הָּבְרַה סַעְִַ ול
 ּוחְבְזיִה 'םָהָל ובֶזעיה םישע םיִלָלַמאָה םיִדּוהְיַה הָמ 'רָמאיִו ןורְמְׂש
 :תוָפּורש הֵּמַהְו רָפָעֶה תומרעמ םיִנְבֲאָהתַא ּויחָיַה םויב ּולכְיה
 לעּוש הלעידסא םינּוּב םַה- רֶׁשֲא םג רמו ולְצֶא יִנפַעָה הּיְבּוִמְו
 בשה יהֶזּוב ּוניִיָהְדיִּ ניִהלֲא עמש ם :םֶהיֵנְבֲא תמוח ץֶרֶפּו
 םנוע"לע סכְּת-לַאְוז : 'הָיבָש ץֶרָאְּב הֶזבְל םַנְתּו םָשאר" לא םֶתַּפְרֶח
 הָנְבָנַנ5 :םִיִנּוּבַה דֶנְנְל ּוסיִעְכַה יִּכ הָחָמִּתִד "לא ךיִנָפלַמ םֶתאֵּטַחְו
 :תושעל םעל בל יֵהְיַו הָיֹצֲח"ֲע הָמּוחַה"לְּכ רֶׁשָקִּתַו הָמֹּוחֲה"תֶא

 םיִבְרעֶהְו היטל יטלכנס עֶמׁש רֶׁשֲיָהְי 4 פ
 ּולֲחֲהיִּכ םלָשּוְרִי 'תומחְל יהָכּורֲא הָתְלָעיִּכ יםיִדּחַׁשַאָהְו םיִנמַעָהְו
 םֶחְלָהְל אובְל וְּדחַי םֶלָ רשי + דאָ ל רַחָי םֶתְסַהְל יםיִצְרְּפַה

 לָבַפַה ַחַּכ לש הוה רָמאּ + :םָהיִנפִמ הלל .םמוי | םהילע
 אל ּוניֵרְצ ורמאיופ :הַמּוחְּב תונָבל לכּונ אל ּונחַנַאְו הָּבְרַה רָפְעֶהְו
 -תֶא ּונְתַּבְׁשַהְו םּונְגרהְו םֶכּוּת-לֶא אובְנ-רֶשַא דע ּואְרִי אָלְו ועד
 ונל ורָמאיַו םִלְצֶא םיִבְׁשִיַה םילנּוהיַה ּואָּבְדרָשַאָּכ יִהיוֿפ :הָכאָלמַה

 | ויָרָמֶא  ins ₪ pin | ¢ + prb dl || 26 = prb add | 30 *1 6 Q Vrsל 25
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 תֹיְּתְחַּתִמ ידיִמֲעַאְז :ּגיִלעּובּוְׁשְת"רֶׁשא תֹוָמְקְמַה"לּכִמ םיִמָעְפ רֶׂשֲ
 תֹוחַּפְׁשִמְל םָעָהדתֶא דיַמעַאְו *םייִחֲחְּצַּב הַמֹוחְל יֵרֲחֲאַמ םִוָקַמַל

 םיִרחַהְלֶא רַמאְו םּוקָאְו 'אָראְוי :םֶהיִתְתשקְו םָהיִחְמְר םָהיִתְבְרַחםֶע
 לודְּגַה יֶנדַאדתֶא םֶהיִנָּפִמ ּוִאְריִּת-לַא םַעָה רֶתִידלֶאְ םיִנְנְּסַה-לָאָו
 :םכיִתְבּו םֶכיִשְנ םֶכיִתְנְבּו םֶכיִנְּב םָכיֵחַא-לע ומחלהו ּורכַז אָרּוּנַהְו

 -תֶא םיִהלֲאָה רָפִיַו ּונְל עדֹוניִּכ וניביוא ּועָמש רֶׁשֲאַּכ יהופ ם
 םִּיַהןָמויָהיַווס :ותְכאלמה לֶא שיא הַמּוחַה"לא ול בוָׁשָנַו םֶתְצַע
 יםינְנַּמַה יםיִחָמְרָהְו םיִקיִזֲחַמ םִיִצָחְ הְכאָלמ םישע יִרָעְנ יצֲח אּוהַה
 םיִנוּבַהי יי :הָדּוהְי תיּבדלָּכ יִרַחַא םיִרָשַהְו םיִניְרשַהְו תוָתָשְקַהְ
 תַחַאְו הָכאְלִמַ השע ודָי תַחאְּב 'םיִשָמע לָבָסְּב םיִאָשָגַהְו *הַמּוחְּב
 םינובּ ויָנְתְמדלַע םיִרּוסַא ּוֵּבְרַח שיִא םיִנוּבָהְוי :חלַשה תקוחמ
 רָתי-לֲאְו ז םיִנְנְּסַה- לֵאְ םיִרֹחַה- לֶא רַמאָוּ :יִלָָא רַפֹוׁשַּב עֶקּוּתַהְו
 םיִקּוחְר הַמֹּוחַה-לע םיִדָרְּפַנ ּונְחֹנאַו הָבָחְרּו הֵּבְרַה הָבְאְלמַה םַעְה
 וצבקת הָמׁש רַפּוׁשַה לוק"תַא ּעֶמְׁשִּת רשא םּוקְמְּבִצ :ויִחָאַמ שיא
 םיקיזחמ םִיִצָחְו הָכֹאְלְמַּב םיִשע ּונָחְנַאוי5 :ּונל םֶחָלִ ּוניַהְלֶא ּוניִלֶא
 איִהַה תעְּב םניé :םיִבְכּּכַה תאצ דַע רַחָשַה תולעמ םיִחֲמְרָּב
 הֶליְלה ונלז ּויָהְ םֶלשּו ְֹותְ נילי ורענְו שיא םעָל יִּתְרַמָא

 ָמְׁשִמַה יִשְכַאְו יֵרְעְנּו יָחַאְו יֵנֲא יאו :הֶכֹאְלְמ םיַהְו רַמְׁשִמ
 :'םִיָמַה ּוָחְלְׁש ׁשיִא ּוניָדָגִּב םיִטָשּפ ּונֲחנֲאְְיִא יֵרֲחַא רֶׁשֲא

 שיו> :םיִדּוהיַה םָהיֵחַא-לָא הָלּודְנ םֶהיִׁשנּו םעֶה תקעצ יִהְּתַוי 5
 :הָיִחְנְו הלכאַנו ןןְגָד הָחְקַנְו םיֵּבַר ּונחְנַא ּוניָתֹנְבּו ּוניִנָּב םיִרְמִא רֶׁשֲא
 הָחְקַנְו םיָבְרֹע ּונָחְנַא ּוניִּתְבּו ּוניִמְרְכּו ּוניִתְְש םיִרָמָא רָשַא שי
 ּוניֵתֹדְׂשי למה תּדִמל ףָסַכ ּונינְל םיִלָמְא רשא שיו+ :בַעְרְּב ןנָ
 ּונְחְנֲא הָּגַהְו ּוניִנָּב םֶהיִנְבּכ ּונְרָשְּב ּוניַחַא רָשְבַּכ הָּתַעְופ :יּוניַמָרְכּו
 ךןיִאְו תֹוׁשְּבכְ ּוניִתֹנְּבִמ שיו םידבעל ּוניִתנְּבתֶאְו ּוניִנְּב"תֶא םיִׁשְבַ
 רשאכ רֶאָמ יִל רַחיַו5ֿ :"םיִרחַאל וניִמְרְכּו ּונֲתֹדְׂשּו ּנָדָ לאל
 הָביֵרֲאְו יל יבל למול :הָלָאָה םִיִרָבְּדַה תֶאְו םָתָקעזזתֶא יִּתְעַמְׁש

 6 :fri 6 6°“! ins 3b || 7 * 6, ּודמַעי) | ל dטמ | 0 םיִחיִחְצַּב א
 םיִיָח--; dub (קזקצ םיִתיִרְצַּב) | 8 ₪ וג םָתָאְרי | 9 0 בָשֶּנַו | זס *1 'רֶה || 1

 'מָהְ 55 frt trep ad fin v 10 | * prps DW] | 16 nonn MSS רמשמל
 et הכאלמל | 17 *> Vrs | * prps דניִמיִב גט+ 1דיב , 6 ּוחְלָׁש רֶׁשֲא שיִאְו

4=prbdl [ 55, 21 םיִבְרֹע |  Cpםִיָּמַה-לָא וחְלָשְו שיא םִיַמֲה- לע |  
 MSS ּוניִדי | * ₪ 6 GPAL ו םירחל 9 = ₪1
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 םָּתַא ויָחְפְּבְשיִא אָשַמ םָהָל הָרְמִאְו םיִנְנְּסַהתֶאְו םיִרחַהתֶא
 -תֶא ונינק ּונֶחְנַא םֵהְל הָרָמֲאְו :הֶלודְג הָלַהְק םהילע ןתֶאְו םיאָשנ
 -תֶא ּוָרְכְמִּת םָּתַאדםַנְו ּונָב יִדָּ םיוגל םיִרְּכִמַּנַה םיִדּוהיַה ּוניֵחַא
 בוטדאל א :רָבָּד ּואְצַמ אָלְו וׁשירֲחיו ּונָלּורְּכִמַנְו םֶכיִחַא

 אָ הע וו - = םישנ יענו יח גאס ניבא
 יםָהיַתְיז ַהיִמְרּכ םהיֵתְרְש םִיַהְּכ םָהָל אָנ ּוביִׁשָה יי :הָזַה אָשַמַהתֶא
 םישנ םָּתַא רֶׁשֲא רֶהצִיַהְו 'שוְריִּתַה ןֶנְּהְו ףֶּכַה 'תאָמּו םֶהיֵּתָבּו
 רַמּוא הָּתַא רָשָאַּכ השענ ןַּכ ׁשָּקבְנ אָל םֶהָמּו ביֵשְנ ּוְרְמאיִו = :םֶהָּב
 יִנְצח-םַּג יג :הָּזַה רַבְּדַּכ תושפל םֵעיֵּבְׁשֲאְו םיִנֲהַכַה תֶא אָרְקָאָו
 םיקייאל רֶׁשֲא ׁשיִאָה-לְּיתֶא םיִהלֲאָה רעני הָכָּב הָרְמָאְנ יִּתְרַעְנ
 -לֶכ ּורָמאִיַו קרו רּועָנ הָיְהְי הָכָכְו עיִניִמו ותיִּבִמ הֶּגַה רַבְּדַהתֶא
 םַּג< ם  :הֶּזַה רֶבְּדִּכ םַעָה שעיו הָוהְי-תֶא וללהְיו ןמֶא להקה
 דַעְו םיִרָשַע תָנְׁשמ הָדּוהְי ץֶרֶאְּב םָחּפ תֹיָהְ יתוא הָוצ"רַׁשֲא וםּויִמ
 יִנַא הָרְׂשְע םיֵּתְׁש םיִנְׁש לה אְּתסׁשְחַּתראְל םִַּתְׁשּו 'םישלש תַנְׁש
 יניר םינשארה תוחפהו 5 :יּתְלַכֲא אֶל הָחָּפַה םָחָל יַחַאְו
 םיִעָּבְרַא םיִלְקְשדּףסּכ ל ֹרַחַא ןייְו םֶחָלְּב םֵהַמ וחיו םֶעָהְלַע ּודיִּבְכַה
 :םיִהְלֶא תֶאְרְי יִנָּפִמ ןֵכ יִתיִשָעְדִאְל יִנָאְו םעֶהלֲע וטל םֵהיֵרענ םּג
 יִבַעְנלָּכְ ונינק אֶל הָדֶשְו יִתְקזָחַ תאוה הַמּוחַה "תַבאָלְמְּב םגנ6
 םיִשָמְחְו הָאַמ םיִנָנְּסַהְו םיִדּוהיַהְו יל :הָכאָלְמַה- לע םש םיִצּובָק
 שאו 1 :יִנֲחְלׁש- לע ּוניִתֹביִבְס-רֶׁשֲא םִיּגַהְדְוִמ ּונילֲא םיִאְּבַהְו שיא
 -ושענ םיִרָפַצְו תורְרְּבשש ןאצ דֶחֶא רוש דַחֶא םְֹל הָשענ הָיָה
 יִּתָשְקַב אֶל הָחָּפַה םֶחל הֶּז-םַעְו הברה ןוידלָכּב םיִמָי תֶרָשִע ןיִבּו יל
 -רָשַא לכ הָבוטל יהל יל"הָרְְז פ :הָּצַה םַעָהְ"לַע הָרֹבֲעָה הָרָבָבייִּ
 פ  :הָּזַה םעָה "לע יִתיִשַע

 רַתָיְלּו יִבְרעָה םשְָלּו 'הָיבּוטְו טלבְנסְל עמְשנ ירש יהב י 6
 תעָהירע סג ץֶרָפ ּהָּב רַתֹוָגיאָלְו הָמּוחַהְתֶא יִתיִנָב יִּכ ּוניֿביָא
 ילא םָׁשָנְו טלַבְנַס חַלְׁשִַו :םיִרעְׁשב יִּתְדַמֲעָה"אל תוותָלִּד איהה

 7 16 0 םיִשנ, א םיִאְשנ | 916 0 רַמאָו | זז * VarS זו | * 1 תאָשַמּו |

 < ®Var® 'Q | 13 Var רעֶנ | 14 16 6 םֶתָחַּפ | :51cט דָחֶא םּויָל | 1
 6 54155 Vrs ִתיִנָק | 18 == 2155 ןייזלָבַנ, + 61 "לֶכְּב | זָפ /גז% םֶעָל |

23MSS ie:רֶׁשֲאַכ | ל 1  Cp6,1° Hill 
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 םיִבָשְת הָמָהְו ּוגֹוא תַעְקַבָּב םיִרָּּכַּב יָּדִחַי הָרעְנְנְו הָכְל רֹמאָל
 הָלּודְג הָבאְלַמ רמאל םיִכָאְלַמ םהילע הָהְלָשַאְו + :הַעְר יל תושעל
 ָהָּפְַא רֶׁשֹאַּכ הָכאָלֶמַה תַּבְׁשִת הַמָל תַדָרְל לכּוא אלו הָשִע יִנַא

 ביִׁשאְו םיִמעְפ עבְרא הזה רָבְרִּכ ילֶא ּוחְלָשיַני :םֶכיִלא יִתְדרוְ
 תיִׁשיִמֲח םַעָּפ הֶזַה רֶבְִּּכ טַלַבְנַס יִלֶא ּתַלְׁשִַופ :הֶזַה רֶבְּדִּכ םֶתוא
 ּומָשנְו עָמָשְנ םֶיוְגַּב ּהָּב יִבּותֶּכ< ְיְּב הָחּותַּפ תֶרְּגֲאְו ורענ"תא
 הָמֹוחַה הָנֹּוב הָּתַא ןֶּבקלע רומל םיִבְׁשְח םיִדּוהיַהְו הָּתַא רַמא
 תְדְמָעָה םיִאיִבְנ" םגְוז :ֹהָלֲאָה םיִרָבְדּ דלל םָהָל הוה הָּתַאְו
 םיִרְבְַּכְךֶלַמַל עַמְׁשִי הָּתַעְו הָדּוהיִּב ףלמ רמאל םֶלָשּויב יל ארקל
 הָיְהְנ אָל רֹמאָל וָלֵא הָחֹלְׁשֲאְ :וָּדִחַי הָצעּונו הכל הָּתַעְו הָלֲאָה
 לכ יב :םאָדוב הָּתַא למ יכ רָמֹוא הָּתַא רֶׁשֲא הל םיִרָבְִּּכ

 דוב ילו ןב היעמש תי יִתאָב רנאו וס :ירוזתֶא כוח
 לכיִהַה ּךותדלֶא םיִהלֲאָה תיֵּב"לָא עְנִנ רמו רוע אּוהְו לֶאְבַטיִהְמ
 :ףגרהל םיִאְּב הָלְיְַ דורה םיִאְָּב יב לָכיַהַה תותלִ הָרּגְסְנְו
 יַחְו לָכיהַהד לֶא אְבְידרַשַא יִנָמָכ ימּו חָרְבִי יִנּומְּכ שיִאַה הָרָמָאְו
 ילע רָּבְּד הֶאּובְנַה יִּכ וחְלָש םיִהֹלֲא אָל הָּגַהְו הָריכַאְו יי :אּובָא אל
 ןח ּכהַשעֶאְ אָריִא ןעמל יאוה רּוכְׂש ןעמל 13 :ורְכְׂ טלבו הָּיְבֹוָטְו
 יִהֹלֲא הָרְכְזּצ ס :יִנּופְרֲחי ןעמל עֶר םֵׁשְל ֹםָהְל הָיָהְו יִתאָטְחְו
 רֶתלּו הָאיִבָּנַה הָיְד עול םִנְו הָלֶא ויָשַעְמְּ טְלבסלּו היבול
 םיִרָשַעַּב הָמוחַה לשתי :יִתוא םיִאָרְיִמ יָה רֶׁשֲא םיִאיִבָּנַה
 רֵשֲאַּכ יִהֹמפ פס  :םֹו םִיָנׁשּו םישמחל לּולֶאְל הָשַמִחְ
 אמ לפי ּוניתביבס רֶׁשֲא םִוּגַה לָּ וארו ניבול ּעֶמְׁש

 ו םֶּב יל :תאז זַה הָכאַלִמַה הָתְׂשעַ ניִהלַא תֶאַמ יִּב ּועְדּיַו םֶהיֵגעְּב
 רשאו הָיְבּוט-לע תֹוכְלוה םֶהיִתְרְנַא הָדּוהְי ירח םיֿבְרַמ םַהָה םיִמיַּ
 ןֶתְחיִּ ול הָעּובְׁש לעב הָדּוהיִּב םיִּבְרדיִּב 5 :םָהיִלא תואָּב "הָיָבוטְל
 :הָיְכְרַּב ןְּב םֶלָשַמ תָּבתֶא חל ונְּב ןנְוְהיִו חָרֲאב הינכשל אּוה
 חַלָש תֹוְרְנַא ול םיִאיִצֹומ ּויָה יִנָבְדּו יֵנְפְל םיִרָמֲא ּוָנָה ויתבֹוט םגי9

 5 נאָר היו
 2 sic Occ et Kr, Q0 םיִרָפְּכַּב | 3 10155 3A הָּפְרַא | 6 * 6 בּותָכְו|
 2:1 8 0 םֶדּוב, א םָאָדֹוב | 9 * VגזS הָּתַאְו | * 69380 קוַחַא, ו ₪ |

 VarG ידָי | 13 י 41 | 16 73155 ּואְרייַו | 19 65%* תורגא] .
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 םיִרַעושַה ּוָרְקָּפִיַו תּותְלּדַה דיִמַעְאְו הָמֹוחַה הָתְגְבְנ רָשאְּכ יִהְיַוי
 הָריִּבַה רש הָיְנֵנֲח"תֶאְו יח יִנֵנֲחתֶא הוצאו + : ילו ירמה

 םעֶהְו הלה ג םידי תבחר ריִעָהְוי ב תב דנג ׁשיִאְ משתה
 -תֶא הָצְּבְקֶאְו יב לֶא יהא ןתיו 5 :םיּונָּב םיִּתַּב ןיִאְו ּהָכֹותְּב טַעְמ

 שחיה רֶפְס אָצְמְאְו שָחיִתהְל םַעָהתֶשְו םיִנְְסַה-תֶאְו םיִרֹחַה
 ס :ֹוּב בּותָּכ אָצְמָאְו יהָנושאְרּב םיִלֹועֲהי

éרַצָנְדַכּובְנ הָלְגָה רֶׁשֲא הָלּונַה יִבׁשִמ םיִלעֶה הָניִדָמַה יֵנֵּבוהָלַא 
 -םע םיִאְּבַהז :וריעל שיא הדּוהילו םֶלשּוריל ובּושיו לבב ּךלַמ
 תֶרְָּסִמ .ןשלב ייִכָּדְרִמ יֵנָמֲחנ הֶיְמַעַר הָיְרזע הָיְמְחְנ עושי בבר

 יהָנַעְּב 'םּוחָ יונ
 םיִעָבַשְו הֶאְמ םַפְלַא שערפ יִנָּב* ם :לֵאָרְׂשִי םע יִשְנַא רַּפְסִמ

 יִנָּבִּפ ס :םִיָנָׁשּו םיִעָבש תואַמ שלש הּיִטפְׁש יִנְּבִפ ם :םִיָנְׁשּו
 עושי יִנָבְל בָאומ תַחַפהיִנְּביי ם :יםינשּו םיִשָמַח תֹואַמ שש" חרא
 ףלא םליע ינו ס רָשָע הנמש תֹואַמ הָנֹמׁשו םיְלֲא בָאֹוְוי
 םיִעָּבְרַא תֹואַמ הָנֹמְׁשי אּותַז יִנָּבִי* ם :העְּבְרַאְו םיִשָמח םִיַתאָמ
 שש" ליוגב ינּביפ ם :םיִׁשְׁשְו תֹוִאַמ עֶבָׁש יִַּז יִנָּבַ* :יהָׁשַמֲחַו
 םיִׂשְע תֹואַמ ששי ייִבָב נבי ס :יהְנֹמְׁשּו םיעְּבְרַא תֹואַמ

 :םָנְׁשּו םיִרׂשְע תֹוֲאמ שָלָש םיֿפלַאי דע נב" ם :'הָנמְׁש
 יִנְְב נפ ם :יהֲעְבׁשְו םיִשָש תואמ שש" םֶקיֵנָדא יִנְּב5 ם

 םיִשָמָח תֹואמ שש" ןיִדָע גבי ם  יהָעְבָשְו םיִשָש םִַפלַא
 ינֶבִ< ם :הָנמָשּו םיִעָשִּת הָיְקְזִחָל רָטֶאדיִנְּבי ספ הָשְמַחְ
 תּואָמ שְלָשי יִצַב ייפ ם :'הנֹמְׁשּו םיִרָשָע תואָמ שֶלֶשי םַׁשָח
 יִנְפ הם :רֶׂשֲע םיִנש הֶאַמ ףרֶח יִגְּב* ם יהָעְּבְרַאְו םיִרְשְע

 Cp 7,1 ₪308 | 3 316 0 רַמאָו | °° prps THD םחַה דעו גוא דעו
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7,26-59 NEHEMIA 1209 

 םיָנֹמׁש הֶאַמ הָפֹטְּוםָחְל"תיִב יִשְנִַא < ס :הׁשִמֲחַו םיִעָשַת ןועְּבְנ
 ישְגַא 5 ס :הָנֹמְׁשּו םיִרָשְע הָאְמ תֹותָנְע יִשְנַא  ם יהֶנַמָשּו
 הָריִפְּכ יםיִרֲעְי תירק ישְנַמיי ם :םִָגְׁשּו םיִעְּבְרַא יתוָמְע-תיב
 עַבְגְו הָמְרָה ישְבַאיי ם :הָׁשלְׁשּו םיִעָבְרַא תואַמ עבָש תּורָאְבּו
 :םָנְׁשּו םיִרְשֲעְו האמ סֶמְכִמ יִשְנַאיי ם :דָחֶאְו םיִרָשָע תואמ שש

 יִשְנַאִג ס  :"הָשלְשּו םיִרְׂשֲע הָאַמ' יֵעָהְו ילָאתיב יֵשְנַא* ם
 םִיַתאָמ ףָלא רַתַא םליִע יִנְּב* ם :םִיָנׁשּי םיֵׁשָמֲח "'רַחַא בי
 כ :םיִרְׂשְעְו תֹואַמ שְלש םֹוָח ינְּבֿפ פ :הָעְּבְרַאְו םיִשְמָח

 דידח ליבה ם :הָׁשַמֲחְו םֶעְָּרַא תואמ שלש רי ןגְבֿ
 םיִפְלַא תׁשְלְׁש הָאָנְס יִנְּבִ ס | :ידֲחֶאְו םיִרׂשֲעְו תואמ עֶבְׁש ונאְו
 ס  :'םיִשלֶשּו תוֶאַמ עַשְּת

 :הָשלֶשּו םיִעָבְש תֹוִאַמ עֶׁשְת עושי תיֵבְל הָיעַדְי יֵנְּב םיִנָהְּכַה
 ףְלֶא רּוחַשפ יִנָּבִי* ם :םִַנְׁשּו םיִשָמְח ףֶלֵא רָמָא יֵנְּבפ ם

 ס רָשָע הָעְבְש ףֶלֶא םרָח גבי ם :הָעְבְׁשְו םיִעָּבְרַא םִיַתאָמ
 ס :הָעְּבְרַאְו םיִעָבָש *"הוְדוהְל יב לֶאיִמְדְקְל עּושַייִנְּב .םיולַה 3
 פ | | :יהנמשּ םיִעָּבְרַא האמי ףסַא יִנְּב םיררשמה +
 אטיטַח יִנַּב בּוקעדיַנְּב ןמְלינּב < רָטָאיִנְּ םֶלָשיִנּב םיִרְעשַה 5

 ס | :יהָנמֶשּו םישלש הֶאַמ" יבש יֵנְּב

 םָריקִנְבז ם ותֹועְּבט ינְּב אַפְׂשֲחִיִנְב אָחצִנְּב םיִניִתָבַה
 ס יִמְלַשיִנְב אַבְנֲחיִנְבאַגְבְליגְּביפ ם | ןודָפיִנְּב אָעיִסינְב
 :אָדקְב גב ןיִצָריִנְב הָיֲאְר"יִנְּבפ ס ::רֲחגינְב לֵּג"יִגְּב ןגְחיִנְּבפ

 םיִנּועְמיַנְּב "יסָבדיִנֶּבִ< ם :ַחֵסָפ יֵנְּב אּזעיִגְּב םננגַבSפ סם
 ס :רּוָחְרִח יֵגְּב אַפּוקֲת"נְּב קּוְּבְקבַיִנְּב55 ם :'םיִסְׁשוַפַ יִנְּ
 -יִנָּב םוָקְרבינְּבSפ ס :אָשְרַח יִנָּב 'אָדיִחְמדיִנְּ יתיִלָצָבדיְִב

 פ | :אָפיִפַח יִגָּב יִצָנ יִגְבפ ם וחַמָת יִגְּב אָרְסיִס
 ס | :יאָריִרֶפ יֵנְּב תֶרָפְסייִנּב יִטוסדיִנֶּב הָמְלָש יַדְבַע יֵנְּב
 ליטחדיגב היִמַפְׁש יגְּבפ ם :לדג יִנְּב ןוקְרד"יִגְב אלעַודינ 8
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 1210 הימחנ 8,4—7,60

 יִדָבַע יִנְבּו םיִניִתָּנַהְלְּכ< ם :ןֹומָא יִנָּב םִיָבְּצַהה תֶרָבַּפ נב
 םילועה הָלֶאְוִי ס | ייםִיְנִשּו םיִעָשִּת תֹוִאַמ שלש הָמלש
 םְתֹבֲא-תיֵּב דיִּגַהְל ּולְכָי אָלְו רַמַאְו ןודאי בּוְרַּכ אָשְרַח לת למ לָּתַמ

 שש אָדוקנ גָּב הָיבֹוט"יַנְב היָלְיינְב :םָה לֶאָרְׂשימ םָא םֶעְרזְ
 :םִיָנׁשּו םיִעְּבְרַא תֹואַמ

 חקֶל רֶׁשֲא ילזרב יִנָּב ץוקה ינּב הָיְבֲח יִנְּב םיִנָהְכַהְןִמּו
 םֶבְתְכ ּושְקַּב הָלֶאא :םַמְׁש-לֲ אָרקִיַו 'הָשֶא יְִעְלְגַה יִלְזְַּב תֹונְּבִמ

 אָתְׁשְרִּתַה רָמאָּיַו5 :הָנְהְּכַהְמ ּולֵָנו אָצְמְנ אלו םיִׁשֲחְיְתִּמַה
 :םיִמָתְו םיִרּואל ןֶהְּכַה דמע דע 'םיִשְדַה שָדָפִמ ולכאוזאל רֶׁשֲא םָהְ

 :םיִשָשְו תֹואַמ"שֶלׁש םִֿפְלַא אובר עֶּבְרַא דָחֶאְּ לֵהְקַה- לָכ6
 תֹואַמ שלש םיִפְלֶא תַעְבָש יהָּלַא םֶהיִתְהְמַאְו םֶהיִדְבַע רבה
 :יהְׁשִמֲחַו םיִעָבְרַאְו םִיָתאָמ תּווְרְׂשִמּו םיִררְׂשַמ םֶהָלְו הָעְבָשְו םיִׁשלׁש
 עֶבְׁש םיֿפְלַא תֶׁשְׁש םיֹמֲח הָשַמִחו םישלש תוֶאַמ עָּבְרַא םיִלָמָ 8

 אָתָשְרִתַה -הָבאָלמ ּונְתָב תֹובֲאָה ישאר תָצָקמּו :םיִרָשָעְו תּואַמ
 םיִנָהְּכ תונְתְּכ םיִׁשִמֲח תוקְרְזִמ ףֶלֶא םיִגַמְּכְרִּד בָהָז רֶצֹואל ןַתְ
 רָצואָל ּונְתָנ תֹובָאָה ישאְרְמו"* ם :יתֹוִאַמ שמחוי םיִשלָש

 :םְִתאְמּו םִיַפְלַא םיִנָמ ףָסָכְו תוְּבִר יִתָש םיִנְֹּכְרּד בָהָז הָכאָלְמַה
 םיִנָמ ףֶסֶכְו אובר יֵּתְׁש םיִנֹמְּכְרַד בָהָז םֶעָה תיִראְש ּונָתָנ רֶׁשֲאי
 םִיולָהְו םיִנֲהְכַה ּוָבְׁשיוזי :הַעְבְׁשְו םישש םיִנָהְּכ תוְגְתְכְו םיָפְלַא
 יֹטֲהיֵרֲעְּב לֵאָרְׂשִי-לָכְו םיִניִתָּנַהְו יטֲעָה"ןמּי םיִרְרְׂשְמַהְו םירעושהְו

 -לָכ ּופְסֲאַוי 8 :םֶהיִרַעְּב לֵאְרׂשִ ינו יִעיִבָשַה שֶדְחַה עני
 אָרְזעְל ּורָמאיַו םִימַה-רעׁש נפל רשא בּוחְרֶהדלֶא דָחֶא שיִאָּכ םֶעָה
 :לֶאְרשידתַא הָוהְי הּוצְרֶשַא הָשמ תֶרות רֶפְסתֶא איֿבְהְל רַפּפַה
 לכ הָׁשֲא-רַעְו שיִאמ לַהְקַה יִנָפְל הוּתַהתֶא ןהכה אָרָזִע איָבּו*
 בֹוחְרְה יֵנָפְל ֹוביאָרְקנּ ;יִעיִבָשַה שדחל דָחֶא םויְּב עָמְשל ןיִבַמ
 םיִשְנַאָה דָנֶנ םויַה תיִצְחמְדַע רּואָהְְוִמ םִיַמַה"רעׁש ינָפְל שא
 אָרְזְע מע :הָרּותַה רפה לֶא םַעָה לכ יז .םיִניִבְמַהְ םיִשָנה

 |  Vee eg Pieל ₪ ₪ 57 | 7 מ 59
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3,5—18 NEHEMIA 121 

 לֵאְׁשיֵמּו הָיְָּפ ולאמָשִמּו" וָגיִמְילַע הָיַשַעִמּו הָיְקְלִחְו הָיִּואְו יהָיָנֲעֹו
 רֶפַּסַה אָרְזַע חַּתְפַַפ :'םֶלָשָמ הָיְרַכְז הָנְַּּׁשַחו םֶׁשֲחְ היַכלַמו
 :םָעָה" לכ ודע ּוחְתְפְכּו 'הָיַה םַעָהילּכ לעמו םֶעֶהלְכ יניעל

 ןמָאווַמָא םֵעָה- לכ ונעו לּורנַה םיִהֹלֲאָה הָיהְי-תֶא אָרְזִע ךְרבְיַופ |
 יִנָבּ עּושיול :הָצְרִא םִיּפִא הוהיל ווחתשיו דקו םֶהיִדְָי לַעָמְּב

 ןנֶח דָבָזוְ הָיְרְִע אַ היׂשֲעִמ הָיְדּוְה ויָתְּבִׁש בולע ןיַמְו הָיברשו
 ארק :םָדָמע"לֲע םַעְהְו הָרותל םַעָה"תֶא םיִגיִבְמ םִיְלהְו הָיאָלְּ
 פארק ניב לָכָׂש םֹוׂשְו ׁשֶרֹפְמ םיִהלֲאָה תַרֹותְּב רַפַּפב
 םיְוְלַהְו רַפֹפַה וְהֹכַה יאָרְזעְו 'אָתָשְרִּתַה אּוה הָיְמְחְני רָמִאיַופ
 -לַא םֶכיֵהְלֲא הָוהְיל אּוהׁשְדְק 'םוּיַה םֶעָה- לבל םֶעָה-תֶא םיִניִבַּמַה
 :הָרֹוּתַה יֵרְבְּדתֶא םָעָמְשַּכ םַעָה- לָּ םיכוב יּכ ּוָכְבִּתַלַאְו ּולְּבַאְתִת
 תּונְמ ּוחְלָשו םיִקָתְמִמ ּותָשּו םיִּנמְשַמ ּולָכֶא ובל םַהְל רַמאָיַו
 הָוהְי תֶוְדָחיִּכ ּובצְעִתִ לֵאְ ונינרַאל םזַה ׁשחָק"יִּכ ול ןֹוכְנ ןיאל
 ׁשֶרָק םִיה יב סה רַמאל ג םַעָה לבל םיִשחמ םיִוָלַהְויי ומנע איה

 ס זחל ועידוה רֶׁשֲא םיְַּּב ּוניִבָה יב הלוח הָחַמְׂש
 םִולַהְו םיִנֲהּכַה םעֲה"לְבְל תובָאָה ישאר ּופְסֶאְנ יִנָשַה םיַבו

 בּוִתְּכ ּואְצִמִיו+ :הָרּותַה יִרָבְּדילֶא יליִכׂשֲהְלּו רפסה אָרְזַעלָא
 תוכְסּ לאְרשיחינב ושי רֶׁשֲא הָׁשֹמ-דיְּב הָוהְי הוצ רֶׁשֲא הָרּוּתַּב

 |. מש .ץערועה תיוהלע \ איִבָהְו רַהְה וא רמוס לשורה
 ואְצִַו< :בּותְּכַּכ תָּכִס תשעל תובע ץע ילעו םיִרָמִת ילעו םדַה
 תֹוָרְצַחְבּו םֶהיִתְרְצַחְבּ ךגנהלע ׁשיִא תופס םֶהָל ושעיו ֹואיִבַּו םֶעֶה
 ושעיניז :םִיָרָּפֶא רעש בוָתְרַבּו םִיַמַה רעש בוחרַבּו םיִהֹלֲאָה תיּב
 שעד אל יִּכ תֹוּכָּסב ּוְָׁשִו תוּכָסי יִבָשַהְִמ םיִּבָשַה להק לכ

 הָחְמָש יָהְּתַו אּוהַה םפַה רע לֵאָרׂשִי יֵנְּב ןּכ ןּונְןּב עושי ימי
 םויַהְִמ םויֶּבוְי םיִהלֲאָה תַרֹוּת רָּתַכְּב אָרְקִיֹו :דִאָמ הָלדְנ
 יִניִמְשַה םיַבּו םיִמָי תַעְבָש נָח-ּוׂשעיו ןּורֲחָאָה םויה דע ןּוׁשאַרָה
 ס :טפְׁשַמכ תֶרַצע
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 1212 הימחנ 17—9,1

 םוַצַּב לֵאָרְׂשִי"יִנְב ּוָפְסֶאְג הֶַּה ׁשֶדָחַל הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע םויְבּוי 9
 רכָנ נב לכמ לארשי ערַז ולְדְּביוי :םהילֲע הָמְדֹאו םיִקְׂשְבּו
 םלְמַע-לע ּומּוקיו :םֶהיִתְבַא תונועו םָּהיִַתאָטַחדלע ודתי ּודְמַעי
 םיִּדְנְתִמ תיִעבְרּו םִַה תיִעְבר םֶהיֵהְלֲא הָוהְי תַרֹוּת רַָּפְּב ּואְרָקיַו
 עושי םיָלַה הלעמ" לע םֶקיו* ס :םֶהיִהְלא הוהיל םיִוֲחָתְׁשִמו
 לדג לב ל וקעזיו ינָנְכ "ָנָּב הָיְבַרַׁש ייִנְּב 'הינבְש לאימרק "יָנָבּ
 הָיְנְבַשח יִנָּב לֶאיִמְְקְ עושי םיִולה ורמאיוי :םַהיִהְלֶא הָוהְידלֶא

 יָכיַהְֶ הָוהְיתֶא ּוכְרְּב ומּוק הָיְחַתְפ יהָיְנַבׁש היד היבש
 הָכְרְבלֶּכְילע "םמורְמּו "רב םש יּוכְרְביִו םועֲהידע םֶלעָהְִמ
 -תֶא תשע 'ָתַא ףּבְל הָוהְו אּוה"הּתַא'י :הָלהְת
 םיִמָּיַה ָהיֵלֲע רשאלָכְו ץֶרָאָה םֶּפְבְצדלְכְו םִיִמָשַה "יִמָש םימָשה
 :םיִוחּתְשַמ דל םִיַמְׁשַה אָבְצּו סֶלּכתֶא הָּיַחְמ הָּתַאְו םֶהְּב רָשאלֶכְ
 רּואַמ ּתאַצוִהְ םֶרָבָאְּב ָּתְרַחְּ רֶׁשֲא םיִלֲאָה הָוהְי אוה הָּתַאְל

 רפה יִרמָאָה יתֲחַה נענה תא תל תיִרְבַה מע תוָכְ
 :הָּתֶא קיִדצ יִּכ ְךיֶרְבְּדיתֶא םקְתַנ ועְרַזְל תת יִשָגְרַנַהְו יסּובְיַהְ
 :ףוס"םוילע ָתְעַמׁש םָתָקעו-תֶאְו םיָרצַמְּב וניתבא יִנָעְדתֶא אָרָּתופ
 ְּתְעְי יֵּכ ּוצְרַא םעד לכו וידבע-לכבּו הַעְרפְּב םיִּתְפְמּו תתא ןַתַתַיי
 םֶהיִנַַל ָתְעְקְּב םּיַהְויי :הּזַה םיַהְּכ םש ךְל"ׂשְעּתַ םהילע ּודיִזַה יִּ
 ןֶבָאדומַּ תֶלוצַמְב תכלשה םָהיִפְררתֶאְו הָשְּבִּב ִיַהְּותב רבעי
 ריִאָהְל הלל שא דּומַעְבּו םָמּוי םָתיִחְנַה ןָנְע דּוָמַעְבּוי> :םיּזע םִיַמְּב
 םֶהָמע רָּבַדְו תדרי יָניִסדרַה לע :ּהָבדוכְלִ רֶׁשֲא רה" םַמְל

 תו הרותְו םיִקחְו תווצָמּ סל תעדוה ךשדק תבָשתֶאְוי+ :םיבוט
 םִיַמּו םֶבְעְר םֶהָל הָּתַתְנ םִיַמָשִמ חל :ָךָרבַע הָשמ דִי םהָל

 ץֶרָָהתֶא תֶׁשָָל אבל םָהָל רֶמאָתַו םָאְמְצִל םֶהָל תאצוה עלפמ
 ּודיִזַה ּוניתבאו םֶהְנ5  :םֵהָל תַתְל ְךָדיתֶא ָתאָשָנירְׁשֲא
 -אָלְו עֿמְׁשִל ּונֲאָמִַניז ְיָתֹוְצִמלָא ּועְמָׁש אָלְו םֶּפְרְעתֶא ּושקיו

 Cp9,4°6'l2ו | ל 20MSS 63 הינכש || < 2MSS 6 ןָּכ, 5MSS יַנֵּב |

 ass 4 יִנָּב | 5 * 4M55: 8 הינכש | ל כז 6 6 ּוניהלא | * prps וכרביו|

 4 קזקs דֹובָּכ | * קזקפ 6 6 םָמּורֲמַה | 6 * ו5 6 6 אָרְזֲע רַמאיַו | * 0 הָּתַא |

sic 8 6 Or, Occ nn.ול ול | 15  frr add? Aימשו | 8  GL © 



9,18—30 NEHEMIA 1213 

 ׁשאָרּונִּתִיַו םַפְרְע-תֶא ּוׁשְִַו םֶהָּמַע ָתיִׂשֲע רֶׁשֲא יִתאָלְפַנ ּורְכָ
 -ְֶרֶא םּוָחִרְו ןיִנַח תוחיִלְס ולא הָּתַאְו יםיִרְמְּ םֶתְדְבַעְל בּושל
 הָכָּסַמ לג םֶהְל ּושְעדיִּכ ףַאי :םֶּתְבַזְע אלו 'דסחו-ברו םִיַפַא
 :תֹולדְג תוצֶאְג ּושעיו 'םִיָרְצַּמִמ יהלעה רֶׁשֲא ְךיִהלֲא הז ורָמאיו

 רֶס- אל ןְנְעַה דּומע-תֶא רבְדּמִּב םָּתְבזע אל םיִּברִה ְךיִמֲחרְּב הָתַאְני
 ריִאָהְל הָלֵֵלּב ׁשֵאָה דּומע-תֶאְ ֶרְדַהְּב םֶתְחְגַהְ יםַמּויְּב םהילעמ
 םֶליִכְשַהְל ָּתַתְנ הָבּוטַה ךַחּוְרְוי :ּהָבְד וכלי רֶׁשֲא ךרדַה"'תֶאְו םָהְ
 םיִעָּבְרַאְוי :םֶאָמְל םֶהָל הָּתַתְנ םִיִמּו םֶהיֵּפִמ ָּתְעָנָמִאְל ְּךְנַמּו
 אל םהילגרו לב אל םֶהיִתְמְַש ורסח אֶל רבְדַמַּב םֶתְלְּבְלּ הָנָׁש
 ושְרייו *הֶאּפְל םֶקלֲחַּתַו םיִמָמְעַו תוכְלַמַמ סל ןַּתְּתַו>> :וקצב
 :ןְׁשְּבַה- ךלמ גע ץֶרָאזתֶאְ ןוּבְׁשָח ףלמ "ץֶרֶאתֶאְו ןוחיס ץֶרָאדתֶא
 תרמָא-רשא ץֶרָאָה-לֶא םָאיִבְּתַו םִיַמָׁשַה יִבְכְכַּכ ָתיִּבְרַה םֶהיֵנְבּו
 ענכּתו ץֶרָאָהתֶא ּושריינ םיִנְּבַה ואביו 24 :תשרל אובל םֶהיִתְבַאל

 ָהיִכְלַמתַאְו םֶיב םֶנְתתַו םיְִנְכַה ץֶרָאַה יבְׁשתֶא םֶהיֵנל
 תרּוצְּב םיִרָע ּוּכְלו* :םנֹוצְרַּכ םֵהְּב תושעל ץֶרָאָה יִמָמַעְדתֶאְו
 םיִמָרַּכ םיִבּוצֲח תורב בוט" לכ םיִאלמ םיִּתַּב ּוׁשְרייו הֶנָמְש הַמָדֲאַו
 ךְבּוְּב ּוָנָּדֲעְתִיו ּוניִמְׁשַו ּועֵּבְׂשִיו לָכאו ברל לכאמ ץעְו םִיָתיִזְ

 סוג ירחא ְְתָרוּת"תֶא וכל ךב ורמי ורמי = :לחָנַה
 תֹוצֲאָנ ּושעיו ְךיָלֲא םביִׁשֲהְל םֶב ּודיִעָהְרָשַא ּונָרָה ְּךיֵאיֵבְנתֶאָו
 יל ילֶא ּוקעצי םֶתְרַצ תַעְבּ םֵהְל ורציו םֶהיֵרֲצ דִיִּב םנְּתּתו*ז :תֶלֹודְג

 םיִעיִשומ ָהָל ןֶתִת םיִּבַרָה יִּדיִמְחרְכּ עַמְׁשִּת םִיָמְׁשִמ הָּתַאְו
 ְךיִנְפְל עֶר תושעל ּובּוׁשָי םֶהָל חֹוָנְכּו :םָהיֵרְצ דָיִמ םּועיִשוִיו
 םִיִמָשִמ הָּתַאְו ּוקֶעזיו ובושיו םָּתְב ּוּדְרִיַנ םָהיֵבְיֲא ָךִיֶּב םֶבְזַעִתַ
 םֶביִשַהְל םֶהְּב דַעָּתַופ :'םיִתע תור 'ָּךימָחַרְּ םָליִצַתְו עַמְׁשִּת
 "ואח ְּךיִטּפׁשִמְבּו ךיתוצַמְ ועמשדאלו ּודיִזַה הָּמַהְו ךתְרְתלֶא

 7 םּפְרעְו תררוס ףֵתכ נְתִַנ םֶהְב הָיָחְו םֶדָא הָשעְיְרֶשא 'םּב
 -דיִּב חרב םָּב דַעָתַו תובר םיִגָש םֶהיְע ָךָשָמִתַי :ּועַמָׁש אָלְ
 17 * | 6 73155 6 םִיָרצָמְּב | ל 16 0 1 MSS דָסָח || 18 * תו: 5 ּולָעָה |
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 1214 הימחנ 10,28—9,31

 םיִּבַרָה ְּךיִמֲחַרְבּוי :תֹצְרַאָה יִמַע דָיְּב םנָּתּתַו ּוניְזֲאָה אָלְו יִאיִבְנ
 :הָּתֶא םִּחרְו ןּוגח ַח"לא יִּכ םֶּתְבַזְע אָלְ הָלָּכ םתיִׂשע אל
 ֹלְסָחַהְו תיִרְּבַה רָמוש אָרּוּנַהְו רּוּבְּנַה לונה לֵאָה וניהל יהָּתַעְופ*

 'נירְׂשְל ּוניִבְלַמל ּונְתַאְצַמִר רֶׁשֲא .האְלִּתַהלְכ תא ְּךיֵנָפְל טעמא
 רע רּושַא יכלמ + יֵמיִמ ךַּמַעְדלָכְּ וניִתְבַאלו ּוניִאיבְנְלְו ונינהכלו
 ּונֲחנַאו תשע תַמָאדיִּכ ּוניִלָע אָּבַהלָּכ לע קיףצ הָּתַאְו :הּזַה םוּיַה
 ְךֲתְרּוּת וש אל ּוניַתֹבֲאַו ּוניִנָהְּ ונילש ניכְלְמ"תַאְּ :ּונעְׁשְרְה
 םֵהְופ :םֵהְּב ָתֹריִעַה רֶׁשֲא ףיַתודעלו ךיִתומ לֶא ּוביִשְקַה אלו

 הָנמׁשהְו הָבְְַה ץֶרָפְּו םֶהָל תַתְנירָשַא בָה סבו םָתּוכְלמֿב
 הַּנַהּ :םיִעְרָה םֶהיִלְלעִַמִמ ובָשדאלו ד ודבש אָל םֶהיֵנְפַל הֶּתַתְנרֶשַא
 ּהָיָרַּפ-תֶא לֵכֲאָל ּוניֵתבַאַל ָּתְתְנ"רַׁשַא ץֶרָאָהְו םִיִדְבַע םויַה ּונָחנַא
 םיִכְלַמל הָּבְרַמ ּהָתֶאּוְבְתַּ :ְהיִלֲע םיִדְבֲע ּונְחנֲא הֵּנִה ּהָבּוטדתֶאְ
 ּונָּתְמָהְבַבּו םיִלְשִמ ּונָתיִוְג- לעד וניִתֹואּׂטַחְּב .ּוניִלְע הָּתַתְנירִׁשַא
 ּונֶחנַא תאולֶבְבוי 10 | 5 | ּונחְנא הלדג הָרְצְבּו םָנֹוצְרַּ

 :ּונינֲהכ ּונָיְוְל ּוניִרָש םּותחַה לַעְו םיִבְתְכְו הָנְמַא םיִתְרְ
 הָיְרָשי :הָיְקְדִצְו 'הָיְלַכִחְְְּב 'אָתָשְרִּתַה הָיְמָחְנ םיָמּותֲחַה ילו

 :ָךּולמ הָיְנְבְש שּוטַח :הָּיּכְלִמ הָירְמא רּותָשּפי :הָיְמְרִי הָיְרזֲ
 :ןַמָיִמ הָיִבַא םֶלָשְמ דוב ןותְגִג לאָיִנִדד :הָיְדבְע תֹוָמְרְמ םֶרְחי
 | - ם / :םיִנֲהְּכַה הָלֲא הָיעַמַׁש יִנְלִּב הָָזעמ

 םֶהיֵחַאַויי :לאיִמְדְק דֶדְנַח ינְּבִמ יּונָּב הָיְנֹזֲאדַּב עושי םיולהויפ
 רּוכַזי :הָיְבשַח בֹוְחְר אָכיִמִי> :ןֶנָח היאְלִּפ אָמיֵלְק הידוה הָיְנַבְׁש
 פ  :ּוניִנְּב ינב היְדּוְה יצ :הֶיְנַבְׁש היְברש

 דָנְזַע יִּנְביéֿ :יִנְּב אּוָתַז םֶליִע בָאֹומ תֶחַּפ ׁשעֶרּפ םַעָה יִשאָרי
 םשח הָּיְדּוהיפ :רּוזע הָיקְזַח רֵטָאי :ןיִרְע יֵנְנִב הינדא יִבְּב
 לֵאָבזיִׁשַמ= :ריִזֲח םֶלָשִמ ׁשֶעיפ נמי :יבונ תֹותָנע ףיִרָח> :יָצַּב

 שולה :בּושח הָיננֲח עשוה* :הָינע ןנֲ היטל :ַעּוְדַי קוד
 למ :ןְנע ןנְח הָיִחאויז :הישעמ הָנְבשִח םּוחְרִ< :קבוש אָחְלִּ
 :הָנעב םֶרָח

 בז 6 'רֶב הָּתַאְו | 32 * 6+ הוהי | * 1 קזמ 6 6 וגירשלו | 4 prps -ףַאְו |
35 2MSS 63% ףתוכלמב" | Cpro,2° prps 6 SA הָלֶא לָכְו | aad |S 6 
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 םיִניִתָּנַה םיִרְרְׂשְמה יםיִלעוׁשַה םיִוְלָה םיִנָהְּכַה םֶעָה רָאְׁשּופ
 םֶהיֵגְּב םֶהיִשְנ םיִלֲאָה תרות-לֶא תֹוצְראָה יּמעַמ לדבנַה- לָכְו
 םיִאָבּו םֶהיִריִּדַא םָהיחַא-לע םיִקיִזחַמ :'ןיבמ ַעָדּוי לָּכ םֶהיִתְנְבּו

 השמ יב הָנֶתִג רשַא םילֶאָה תֶרֹותְּב תל הָעּובְשְּו הָלְֲּב
 ויַטָפְׁשִמּו ונינדא הָוהְי תּוָצְמילְּכדתֶא תושעלְו רֹוָמְשַלְוםיִהלָאָה"דָבֲע
 חקנ אל םֶהיֵתָנְּב"תֶאְו ץֶרָאָה יִּמַעְל וניִתְּב ןִתִנאְל רשאויי :ויקחְ
 תָּבָשַה םוַָּב רֶבָשיַלֶכְו תוחקַמַהדתֶא םיִאיִבְמַה ץֶרֶאָה יֵּמַעְו :ּוניִגְבְל
 תיִעיֵבְׁשַה הָנְׁשַה"תֶא שָטְנְו שק םוָיְבּו תָּבַשְּב םַהַמ חקנדאל רוּכָמְל
 לקשה תישילש וניל תַתְל תוָצָמ ונילע ּונְדַמעָה ו :דיײלכ אָשִמּ
 דיִמְּתַה תַחְנִמּו תֶכְרעַמַה םֶחְלְל :ּוניִהְלֶא תיּב תדבעל הָנַשַּב
 תואָטַחְלְ םיִׁשְרָקלְו םידעומל םיִׁשְדֲחַה תותְּבָשַה ריִמָּתַה תלועלו
 לפה תרה ניהלֲא"תי תֶכאָלמ לכו לֶאָרְׂשִי-לע פל

 הוה הַּבזמ -לַע רֶעְבִל הָנָשב הָנָש םיִנָמזִמ ית קב
 -לָּ יִרּּכְבּו ּונָּתְמְדַא יִרּוּכְּבדתֶא איהר :הָרֹוּתּב בּותְּכַּכ ּוניהלא
 ּונֲתְמָהְבּו ּונינָּב תרבית :הָוהְ תיִבל הָנָשְב הָנָש Ak יָרּפ

 טיול רָשְעּב ו םע ראב kd ה יהו :ּונֲתְרְבע ירע
 תֹוכְׁשְלַה- לא ּוניִהלֲא תיֵבְל רָשַעַמַה רׂשֲעמ"תֶא ולעי םילהְו
 תַמּורְּת-תֶא יוָלַה יֵנְּו לֵאָרְׂשִידיִנְב ואיבי תֹוכְׁשלֿה-לֶא יִּכפ :רַצֹואָה
 םיִתְרׁשְמַה םיִנָהְּכַהְו ׁשְקִמַה ילּכ םָׁשְו ָהעיַהְ ׁשוִריִּתַה נדה
 | :ּוניִהְלֶא תיִּבדתֶא בזענ אֶל 'םיִררְׂשִמַהְ םיִרעֹוׁשַהְו

 תולרוג ּוליֵפַה םֶעָּה רַאְׁשּו םֶלָשּוְריִּב םַעָהיֵרְׂש ּובְׁשיֹוי 1

 עשתַו שדקה ריע שב תֶבׁשְל הָרְִעַהןמ .דָחֶא איבה
 תבל םיִבדנִתמַה םיִׁשְנֲאָה לכָל םַעָה ּוֵכרְבינ םיִרָעַב תודה
 מ  :םֶלָשּוְריִּב

 29 * גז" םיִרָעּושַהְו | * ₪ add | 33 880? | 35 * 6 םיולהו | " קז
 -יִתְבְל | 36 19M5S> 3 || 37 * עז ּונְרקַּב | * גז ּוננאצ] | 38 = 64,
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 ּוֿבְׁשִי הָדּוהְי יִרָעְבּו םֶלָשּוְיִּב ּובָשָי רֶׁשֲא הָניִדְמַה יִשאְר הָלֲאְופ
 יִנָבּו םיִניִתָּנַהְו םיולהְ םיִנָהְּכַה לַארׂשִי םֶהיֵרֲעְּב ֹותְזֲחַאַּב שיא
 *  ןֶמָיִנַב יֵנְּבַמּו הָדּוהְי ינְּבִמ ּובָשָי םלשּוריבוצ :המלש יֵדָבֲע

 הָיְמפְׁש"ָּב יהָיְרִמַא"ןֶב הָיְרכְז"ְּב היטב 'הָיְתַע הָדּוהְי ןגְּבִמ
 הָיזַחְרְּב הלכו הישעמוי :ץֶרֶפ יג לֶאללַהמְב
 םיִבְׁשיַה ץֶרָפִדיִנְּבלָּכ :יִנלְׁשַהךְּב הָיִרַכְזְְֶּב ביֶריֹוְְב הָיָדעדוב
 ס | :ליָחְישְנַא הָנֹמְׁשּו םישָש תוָאַמ עֶּבְרַא םֶלָשּוריִּב

 הָיָלֹוק-ןְב הָיָדּפדוִּב דעּוידְּב םלְשִמ"ּב אלס ןְמְנְנִב יֵנְּב הָלֶאְ

 תואמ עת 'ילס ינ ריִרחאְוי הנע ֶיִתיִאְּב הישעמְב
 הָאנָסַהְְב הָדּוהיְו םֶהיֵלֲע דיפ יִרְכְזְְּב לָאויְו :הָנֹמְּׁו םיִרְׂשֲע
 ס  :הָנָשִמ ריעָה-לַע

 ךןֶּב הָיְקְלַחןב הָיְרְשיי :ןיִכָי ביִריויְרְּב הנע םיִנֲהְכַהְַמ
 םֶּהיֵחַאַו י* :םיהלאה תיִּב דָגְנ בּוטיִחַאְְּ תור קולָצדןְּב םֶלָשמ
 םָתְְיְּ הָיְדעֹו םינשּו םיִרָשָע תוָאַמ הנִמַש תִיַּבְל הָכאָלַמַה השע
 םיִשאְרויחֶאְו :הָיבְלַמְְּב רּוָחְשַפְְְּב הָיְכְז"ְב יִצָמַאְְּב .הנללפ- ןּב
 דב זחא לֵאְרזעְןֶּב יסשמעו םינשּו םיִעְּבְרַא םִיַתאָמ תֹובֲאְל

 ריִקְפּו הָֹמׁשּ םיִרְׂשֲע הָאמ לוח ירְּנ ימָהיֵחְֲ + :רֶמֲאָּ תומלׁשִמ
 ס | יםיִלודָּנַהְְּב לֶאיִּדְבַז םֶהיֵלֲע

 :"גּובְֶָּב הָיְבְׁשֲח"וְּב םקיִרְועְְּב בּושַחְְב הָיְעַמׁש םִיולַה"מּופ
 ישאְרְמ םיִהלֲאָה תיִבָל הָנֹציִחַה הָבאָלְּמַה-לַע דֶבָזויְו יִתְּבַשְוי
 הֶָדּוהְי 'הָלִחְּתַה שאר ףְסֶאְְב "יּדְּזְְּב אָכיִמְְְב הָיְנִּתִמּויז :םיוְלַה
 ךֶב "ב 'ַעּומַשןֶּב 'אְּדְבַעְו ויָחֶאְמ הָנְׁשִמ הָיְקְּבקִּו הָּלִפתַל
 ס :הָעְברַאְו םנֹמָׁש םִיָתאָמ ׁשֶדְקַה ריִעָּב םּווְלָהלָּכי :"ןּותיִדְ

 הֶאמ .םיִרָעָשְּב םיִרְמְשַה םָהיחַאַו ןומְלט בּוָקַע םיִרעושהְו יי
 | :םינשּו םיִעְבש

 :ותְלַחְנְּב שיא הָדּוהְי יֵרֲע"לְכְּב םִיְוְלַה םיִנָהְּכַהי לֵאָרְׂשִ ראשו

cf ich |ירמא ?  = * | cfiChg,4ל = יִתַּוע ?  || mlt MSS intervזז, 4 *  Cp 
prps6 67 ויָחֶאְו | ל-*  v6 trsp ante v5 | 8 *[ prbאט 26,20 ||  IW cf5  

 לִיַח יִרוּבְּג | צס 6 115 10 g,ro dl | זז 1Ch 9,11 )5,37( רוע | 12 Var ישע |
 13 * | יִסָמַעְו, Ch: 9,ז2 םֶלשִמְרַּב הָרְוְְיְִּב לֵאיִדעֶדָּב ישע / ל 19 יִזַחַא |
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 4 1Ch ayn || > 16 0 1Ch ןותּודי || + 1g cf 1Ch 9,17 || 20 ** 6 ‘להו 'כה.



NEHEMIA 12176  

 דיקפּו :םיִניִתְּנַה-לַע אָּפְׁשִנְו אָחיִצְו לָפְעֶּב םיִבְׁשְי םיִניִתָנַהְו“יי
 אָכיִמ"ןְּב הָיְנִּתִמְןֶּב הָיְבְׁשֲח"ְּב יִנָּבְִֶב יזע .םֶלשּוריִּב סולה
 תוצָמיִּכ3 :םיִהְלֲאָה" תב תֶבאָלַמ דננל םיררשמה ףֶסֶא נָּבִמ

 היָחַתְפּו :ּומויִּב םוי"רַבָּד םיִרְרׁשְמַה- לע הָנַמַאַו םהילע ְךְלֶּמַה \
 -לָאְ 5 :םַעָל רבְּד"לכְל למה ריל ; הָדּוהְיְּב חַרָז"יִנְּבִמ לַאבזיׁשמ- ןַב

 ןבידְו ָהיֶתנְּו עַּבְראָה תיְרקְּב ושי הוה נְּבִמ םָתרְשְּב םיִרצֲחִה
 רצֲחבּו7 :טְלְּפ"תיַבְבּו הָדלְמְבּועּוׁשְיְבּו :ָהיִרְצַחַו לֵאצְבַקיִבּו ָהיֶתֹנְבּו
 ןיעְבּו ָהיֵתֹנְבַבּו הָנכְמַבּו לקצב :ָהיֶתְנְבּו עבַש רַאְבְבּו לעוש
 הקזע ָהיִתדֶשּו שיִכְל םָהיִרְצַחְ םֶלְדִע ַחָנְזִפ :תּוְמרָיְבּו הָעְרְצְכּו ןומר

 :םֶּגַה איְג"דע עבָׁשראְּבִמ ּוָחַו ָהיִתְְב
 תותָנַעְי :ָהיֶתֹנְבּו לָא-תיַבּו איעו 'שמכמ "עַבָּגִמ ןַמָיִנְב יִגְבּוי

 נואו דל :טלבג םיִעְבָצ דיִדָח< :םִיָּתַּג הָמְרורֹוצָחג :הָיְנַנִע בנ

 כ ןיִמנבַל הדהָי קמ םיולה"ןמוגי :םישרחה יג
 לֶאיִתְלאְשְְּב לֶבְָּרְז"ע לע רֶׁשֲא םִיוְלַהְו םיִנֲהְּכַה הָכֲאְוי 2

 םָתְר הָיְנַכָשי :שּוטח ָךּולמ הירמא* :אָרְזע הָיְמְרִי הָיִרְש עשיו
 הָיְַמׁש :הָנלִּב הידע ןיִמְיִמפ :הָיְבֲא יונג יאֹועּ תמר
 םיִנַהְּכַה יִשאְר הָּלֵא הָיָעַדְי הָּיִקְלַח קּומע ּולסז :הֶיֲעַדְי ביִריֹויְו
 ס עושי יִמיִּב םֵהיֵחַאַו

 תֹודיִה-לַע הָיְנַּתַמ הָדּוהְי הָיְבַרַׁש לֶאיִמְדְק ייָנַּב עושי םִיִולַהְו
 :תורָמָשִמְ םדגנל םָהיֵחא "'וָּנַעְו הָיְקְּבִקַבּו'פ :ויָחֶאְו אּוה

 'ביִשָיְלָאְו ביִׁשָלֲאתֶא רילוה | םיקְייו םיקיויתֶא דילוה עושי
 :ַעּודיתֶא דילוה ןָתָנֹויְו ןֶתְנוידתֶא דילוה עָדָיַויְוי :עֶריֹוותֶא

 הָיִמְרִיִל היָרְמ הָיִרָשל תובאה ישאר םיִנָהְכ יָה םיקיוי יַמיִבּוי
 'הינַבְׁשל ןְתָנֹוי יבוְלָמְלי :ןְנְחּוהְי הָירְמַאל םֶלָשִמ אָרְזַעְלי :הָיְנִנַח <

 ןוִתְננְל הָיְרכְז אילעל6ּ :יקְלְח יתיְרְָל אנע םֶרָחְליי :ףסוי
v 21 frt trsp inter v 24 et 25 | 28 8 -גב | ל 8 שָמOע sגָל- | 31 * קזק | 

 זק יֵנְו | 36 == 6155 80 ןימינבו, קזקפ 6 6" 'בֶלּג הָדּוהיִל, גו'בל תֹוקְלֲחַמ| 35
Cp 12, 3 prps DVN, cfv 15 | 4° Var® אדע | ל[ 6 31155 9 ןותג |! 1 

frt 6 6* היזעמ | 7 prps הידע cf 11,12; 1Ch g,2 | 8 1 6 61 תודוה | 

9 ** prps (cf 65 םיִנּועְו ?( | b Q Jy) cf ad 1Ch 15,18 | 10 nonn MSS+ 

Tה!לי, sed deest in mlt : accuratisque MSS || זז -* prps ,נָתֹויו ןְנָהֹו] cf v 225 | 

12 ory ּכַה | 14 * ּוכיִלְמְל, ו pr c  לְמַלוּבִי cfva || ל 1 6 17MSS G3 
 | 15 * 6 תמָרַמְל 6 3 | ל 5158 עיִקְלֶח | 160 אזדעל א אידעְל
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 1218 הימחנ 1[ 8

 עּומש הָגְלִבְלִ :"יֵטְלַּפ 'הָיְדַעֹומְל "ןיִמָיִנִמְל יִרְכז היבַאליל :םֶלָשִמ
 קומָעְל ילק eo :ינע היעיל יַנְּתַמ בירי :ןַתְנּוהְי היעמשל

 :לאְַתְ הָיֹעדיל היְבשֲח הָיְלְחְל*י יב
 יתֹוָבֲא יׁשאָר םיִבּותְּכ עּודיַו ןְנָחויָו עֶדְי ביִׁשָלָא יִפיִּב םִיולָה>=

 תובָאָה ישאָר ל נפ ס :יִקְרְּפַה ׁשניְרְּד תּוְכְלַמְ"לַע םיִנָהָּכַהְו
 יִשאָרְו<+ :ביִׁשְלֲאְְּב ןנֶחוי יִמְידדעְו םיָמיַה יִרְבִּד רָפָס"לע םיִבּותְּ
 ללַהְל םּדְנֶנְל םָהיֵחֲאְו לַאיִמדקְִּב עשיו הָיְבְרְש היְבְׁשֲח סולה
 הָיְנִתמ5 :רָמְׁשִמ תּמֲעְל רָמשמ םיִהלֲאָה"ׁשיִא דיָנָד תְָצַמְּב תודוהְל
 רָמָשַמ 'םיִרעֹוׁש םיִרָמְש" בּוקע ןוָמְלַט 'םלָשְמ יהָיְדבִע היקב
 יַמיִבּו קָדצוְיְְּב עשב םיִקָו ומיִּב הָלַא< :םיִרְעְׁשַה יִפְסַאּ
 פס | :רָפּופַה ןהּפה אָרְזְעְו הָחָּפַה הָיְמָחְנ

 םֶתֹמֹוָקְמ"ילָּכִמ םִיְוְלַה-תֶא ּושְקַּב םלָשּורְי תמוח תַכְנַחְבְּול
 םִיַּתְלִצִמ ריִשְבּו תודּותְבּו יהָחְמְׂשִו הָּכִנְח תלעל םלָשּוריל .םָאיִבַהל

 יתְביְִס יְֶּבַהְִמּו" םיְִרְשִמַ יב ּוְסָאנ* :תְְְכְּו םיִלבנ
 תֶנָמְזעֶו עב תֹוׂשַ לְָלַּגַה תיִּבַמּופ :יִתְפֶטְנ ו םלֶשּורְי

 = המוח תֶאְו 'םיִרְעׁשַה - תֶאְ םעָה :תֶא ררהטיו וולה
 תלּודְנ תדות יִּתש הֶדיִמַעֶאְו הָמוחל לעמ הָרּוהְי יִרָשתֶא הלעאריי
 ָהיִרֲחֲא ליו :תַּפָשַאה רעשל המוחל לעמ ןימיל תָכְלַהִתְ
 הָדּוהְי+ :םֶלָשְמּו אָרְזְע הָיָרזעו :הָדּוהְי יִרָש יִצַחְו הָיעְׁשּוה
 היְרכְז תֹוָרְצֹצֲחַּב םיִנֲהֹכַה יִנְּבְמ5ּ ם :הָיָמְריְו הָיעַמׁשו ןַמְְנִבּו
 ןיָחֶאְו ףָסֲאָּב רּוז"ְּב הָיְכיֵמ"ְּב הְיְנּתַמְ"ןְב הָיְעַמְׁשְ"ִּב ןתְנּווְב
 ריִש"יִלְכְּב יִנֵנֲח הָדּוהְִו לאנתְנ עמ ל ייללמ לַארזעו הָיעַמׁש
 ןעָה רעש ילַעְרּ :םהינפל רַפֹוסַה אָרְזֲעְו םיִהלֲאָה ׁשיִא דיִוְ
 דיִוָּד תיֵבְל לעַמ המוחל הלעמּב דיִוָּד ריע תולעמ" לע לע םֶדְגְנְו

 ילאֹומל יתָכְלּוהַה תיגשה הָדוּתַהְוִ = = :חָהָזמ םימה רעש רְֶ
17 * nom exc || " prps ל היזעמל, 6[ צ ף | © nonn MSS 9 יטלפ | 20 1% 

  1c 5תובָאָה || ל  cf + 7 | 22 * 1ולס, + + 7 | * 6 דבע || 2 קזק הָיָדעַל,
(cf 6¥) “TY || 24.16 Gi3Q1 | 25 *° conjg c fin + 4 || ל cfad Ch 9,17 (םּולש) | 
6-5 [ invers || 27 * 41155 (cf 65% &v) לָבְּב | ל- prps 6 67 Wa || 28 * prps 

 יוָלוַנְּב, ®Var 30 | מ[הכ'cf v 27. 30 | * prps 6 6 'D1 ורהטינ | 3: זק
pbהָכיִמ || 36 * >6,  Orהיכיִמ,  cf v 38 || 35 sic Occ, Or*תֶכְלֹה תַחַאָהְו,  

 ®y' al | > Varמ | 38 * 1 תכלוה || * 0 לומל | לאֿמשל.



1 2,3- 6 NEHEMIA 1219 

 דעו םיִרּונַּתַה לָּדְנִמְל לֵעַמ הָמּוחַהְל לָעַמ םֶעָה "יִצֲחו ָהיֶרֲחַא יִנֲאַו
 : לע הָנְׁשְיַה רַעׁש-לַעְו םִירְפא-רעשל לעמו :הָכֲחְרְה הָמּוחַה

 ודָמַעְו' ןאַצַה רעש דֵעְו הָאַמַה לּדנַמּו לֵאְננֲח לָדְנִמּו םיִנְּרַה "רעש
 יֹנַאְו םיִהלֲאָה תיִבְּב תֶדּותַה יִתש הנעת < יהָרְׁשַּמַה רַעָשְּב
 הָיכיִמ ןימְיְנִמ הישעמ םיִקיְלֶא םיִגַהְכַהְויי :"יִמַע םיִנְנְסַה יִצחְו

 נו עלא הָיעַמְשּו הֶישעְמּויי :תְרְצְצַחַּב הָיְְנִח הָיְרכְ גיל
 :דיקְפַה הָיְחרְזְו םיִרְרָשְמַה ּועיִמְשִנ רזְֲו םִליעו הָּיִכְלַמּו ןנָחוהיו
 םָחַמִׂש םיִהלֲאָה יִּכ ּוחַֿמְׂשִיַו םיִלּודְנ םיִחָבְז אּוהַה םויַב ּוֲחְּבז

 םֶלְׁשּורְי תַחְמׂש עֶמְׁשּתַ ּוחֲמְׂש םיָדלְיהְו םיִשָּגַה םָנָו הָלֹודְג הָחְמִׂש
 :קוחְרַמדדע

 תּומּורְּתל תֹוָרְצֹואָל תֹוכְׁשְנַה-לַע םיִשְנַא אּוהַה םויב ּוָדְקַפיַויי
 יהְרּוּתַה תֹואְנִמ םיִרָעָה "יש םֶהָּב סוכל תורָשָעַמְלְו תיִׁשאַרָ
 :םיִדָמָעָה םִיולַה לַעְו םיִנָהְּכַהְלע הָדּוהְי תַחֲמִׂש יִּב םיוללְו םיִנַָּכל
 םיִרֵעְׁשַהְו םיִרְרשְמַהְו הְרָהַטַה תָרֲמְׁשִמּו םֶהיַהְלַ תֶרָמָשִמ ּורָמָשי5ַ
 שאר 'םדקמ יףָסֲאְו דיִוָד יִמיָבְדיִּכ6 ּוָנָב המלש דיִוָּד תֶוָצְמְּכ
 לבר יִמיִּב לֶאְרשידלָבְו ל :םיִהלאל תודוהְו הלָהּת"ריִׁשְו םיררשמה
 ומזיַּב םוידרַבּ םיִרעָשהְ םיִרְרְׂשִמַה תָֹיְנְמ םיִנְתְנ יהיִמֲחְנ יִמיְבּו
 םויַּבי ה :ןֶרַהֶא י ינָבְל םיִׁשְדַמ םיְלַהְו םיולל םיִשּדְקַמּ
 אל רֶׁשֲא וב בּוָּכ אָצְמְנְו םַעָה יגְזֶמִּב הָשמ ירָפְסְּב אָרְקִנ אּוהַה
 נְּב"תֶא ּומּדק אל יב :םלוע- רע םיִהלֲאָה לֵהֲקְּב יֵבָאֹוְמּו ינמע אובָי
 < מַה וללקל םַעְלְּבתֶא וילע "רכשו םִימַבּו םֶחְלּב לארי
 בָרע-לָכ ּוליּדְבַּיַו הָרּוּתַה ד תֶא םַעְמְשַּכ יִהָיַ +:הָכְרַבְל 'הָלְלקַה
 :לֶאְרָשיִמ

 בורק ּוניִהלֶאדתיִּב תֵּכַׁשִלּב ןּוִתְנ ןַהּכַה ביִׁשְיְלֲא הֶּזַמ נפלו
 "תֶא םיִנְתֹב םיֹנפְל יָה םָׁשְו הָלֹודְג הָבְׁשִל ול שעו5 :הָיְבּוטְל
 תוָצמ רֶהְציַהְו שוריִּתַה ןְנְּרַה רשְעַמּו םיִלַָהְ הָנובְלַה הָחְנּמַה
 יִתייָה אל הז- לכו :םיִנֲהָּכַה תַמּורְתּו םיִרֲעֹוׁשַהְו םיִרְרְׂשְמַהְו םיולה

frt vb nonnדק] | ל-ל <6”* || 40 " frt ins ‘YW, cf v 32 || 39 * Seb4  
ca684 יִרָשְל | ל  exc || 43 sic 8 >6oMSS, Var® ‘DT || 44 ° oMSS 
 16MSS ¥ הָדּותַה | 45 1 6 26MSS Vrs המלשו || 46 * 1MS 63A ףסא |

kai Neeuiov), fit add ||יִשאְר | 47 = <6” )6%  Q mlt MSSYל טס | *  

 Cp 13, 1 6+ תרות 5 6 kal ¢uig@dicavro | ל 5 הללקה-תָא | 1

 תכשלב | 5 6 ו



 1220 הימחנ 22—13,7

 יִתאָּב לָבְּבְִלַמ אָּתְתְׁשְחַּתְרַאְל םִיַּתְׁשּו םיִׁשלְׁש תנְׁשִּב יִּכ םֶלָשּוריִּב
 הָניִבָאְו םלָשּויִל אוָבָאְו :ךְלֶּמַהןמ יִּתלֲאְׁשִנ םיִמָי ץֶקְלּו מַה לֶא

 תי יֵרצַחְב הָכׁשִנ ול תושָעל הימל ביִשָיְלָא הָשָע רֶשֲא הערב
 ץּוחַה היִבּוט-תיִב יִלְּכְילָּכ-תֶא הֶכיִלָשַאְו דֶאִמ יִל ערי :םיִהלֲאָה
 תיִּב יִלְּכ םֶש הָביִשֶאְו תוָכָשְלַה ּורַהַטְיַו הָרְמָאְו9 :הָּכְׁשְלַהְוִמ
 םיולַה תוויְנָמדיִּכ הָעְדֲאְויפ :הָנּובְלַהְ הָחְנִּמַה-תֶא םיֵהלֲאָה
 :הָכאָלַמַה ישע םיִרְרְׂשְמַהְו םִיְולַה והָרְׂשְל-ׁשיִא ּוִתְרְביו הָנָּתִ אל

 םֶצְּבְקִאְו םיִהלֲאָה"תיִּב בזעֶנ עּודַמ הָרְמָאְו םיִנָנְּסַהדתֶא ּהָביִרֶאְו יי

 שייתהְו גה רשע איֿבַה הָלוהְייֶכְנ < :םָדמעלע םֶַמעאו
 קירְצְו ןהכה הֶיְסְלש תּורָצוֶאדלע הָנָצוֶאְני :תרְצֹוִאָל רֶהָציַהְ
 םיִנָמָאְנ כ הָיְנִּתְְַּברּוּכזְַּב גֶח םֶדְדלעְו םיולַהְְִמ הֶידפּו רֶפופַה
 תאזילע יַהְלֶא יִלהְרֶכְז5<* ס :םָהיִחַאל קלחל םֶהיֵלֲעַו ּובָשְחְג
 םימיב5 :ויָרָמָשְמְבּו יַהלֲא תיִבָּב יִתיִׂשֲע רָשַא יִדָסַח חַמָּת-לַאְו
 תֹוָמְרעָה םיִאיִבְמּו תַבָשַּבו תות םיִכְרְד ו הָדּוהיִב יִתיִאְר הֵּמַהָה
 םיִאיִבָמּו אׂשַמלְכו םיִנָאְתּו םיִבְנֲע ןַי-ףַאְו .םיצֹמֲחַה"לע יםיִסְמֹעְו
 הב ּובשי םיִרֹצָהְוו :דִיָצ םָרָכַמ םווְיַּב 'דיִעֶאְו תָּבַשַה םוָּב םֶלשּורי
 :םלָשּוריִבּ הָדּוהְי ינבל תֵּבַׁשּב םיִרְכֹוָמּו רֶכְמלְכו גאָּד םיִאיִבְמ

 "רֶׁשֲא הָּזַה עָרָה רָכּדַההֶמ םָהָ הדמו הָדּוהְי ירח תֶא הָביִרָאְניַ
 םֶכיֵתְּבַא ּושָע הָכ אולַהי* :תָּבַשַה םּוי-תֶא םיִלְלַחְמּו םישע םָּתַא
 םּתַאְו תאּזַה ריִעָה לַעְו תאּזַה העְרָה"לְּכ תֶא ונילע ּוניִהלֶא אֵבַּו
 רַשַאַּכ יִהְיַנפ ם ;'תּבָשַהתֶא .לֶלַחְ לֶאְרְשידלע ןורח םיִפיִסּומ
 הָרְמַאְ תּותָלְּרַה ּוָרְגסִיַו יהָרָמֶאְו תָּבַשַה ינפל םֶלְשּורְ ירעש ול

 םיִרְעְׁשַה-לע יִּתְדַמֲעַה יִָעִָּמּו תָּבַשַה רֶחֶא דע םּוחְּתַפִי אל שא
 רֵּכְמַמלְכ יִרְכִמּו םיִלְכְרָה נילס :תָּבְׁשַה םיְּב אָׂשַמ אובי"'אל

 עזמ םֶהלא הרְמְו םֶהְב הָדֶָא*י :םִמְּו םעפ םֶלָשּוְריִל ץּוחמ
 אוַהַה תעָהְמ םֵכְּב חַלֶשֶא דִי ּונְׁשַּת-םַא הָמוחַה דֶגָג םיִנָל םּתַא
 םיִרָמְש 'םיִאָבּו ייִרָהְטמ ּויַהְי רָשַא םִיְוְלַל הָרָמֲאְו== :תָּבָשַּב ואב אל
 יל הָסּוחְו יִהלֲא יל"הְרָכְז תאז-סנ תּבִׁשַה םויזתָא שקל םיִרָעָשַה

 7 6+ רַצחַּב | ף 6 הָּכָשְלַה | זס ,sic Occ א? הָנָּתְנ ה ּונָתֶנ | נצ 8
ims 3A+D |םיִׂשְמֹעְ | ל  ic Occ, Orםָצְּבְקַאְו | 13 16 6! הָוָצַאְו | 15 *  

 16 1 6 rrMSS SUAS | 18 * 69+ םֶהיֵלֲ | * mit Mss 3A ה םוי |
19 * 6F om, frt dl | 9 lc 6MSS SPL אל רֶׁשֲא aut c $SMSS אלו | 21 sic 

4 | 22 * Var® .םיִרָהַטִמ | ל ג םיאבו 



NEHEMIA 122113,23-3ז  

 "ובישה םיִדּוהְּיַה-תֶא יִתיֵאָר םַהָה םיִמְיַּבו 3 ָדָּרסַח בֶרָּכ
 תיִדחְׁשַא רּבַדִמ יִצֲח םַהיֵגְבּו>י :תויְבֲאֹוִמ 'תֹוינוָמע "תוידורשא םיִׁשְ
 םֶמַע ביָרָאְויפ :'םַעְו םע ושלב תיִדּוהְי רב םיִריִּכַמ יםַניִאְו
 ּונְּתִּתִא םיהלאּב םעיִּבְׁשַאו םַמְרְמָאְו םיִׁשְנֲא םֶהָמ הָּכַאְו םֶללְקֲָ
 אולֲה5 :םֶכָלְו םֶכיגְבְל םֶהיִתְנְּבִמ ּואְׂשַת-םָאְו :םָהיִנבְל םֶכיִתְנְב
 ךלמ ההיא םיִּבַרָה םִייוּנַבּו לֵאָרְשִידַלִמ הָמְלָש-אַטַח הָלֵא-לע
 -םַג לֵאָר ,שו"לָּכ לַע למ םיהלֲא ּוהָנְּתיַו הָיָה ויהלאל בּוָהָאְו ּוהֹּמְּכ
 -לְּכ תֶא תשעל עַמָשְנַה םֶכָלְול :תֹויְרְבָנַה םיִשָּנַה ּואיִטָחַה ותוא
 :תויִרְכְנ םיִשָנ בישהל וניהלאב לעמל תאּוַה הָלודְגה הערה
 יִנִתַה טלבנסל ןֵתָח לּוגַה ןהפה ביֵׁשילֲאדןְּ עדו יבמ
 תיִרְבּו הָנֲהְּכַה לָאָג-לַע יהל םֶהָל הָרְכָזפ יִלָעַמ ּוהֲחיִרְבַאָו
 תֹוָרָמְׁשִמ הֶריִמַעַאְו רֶכָנלָּכַמ םיִּתְרַהַטְוס :םיולהו הָּגַהְּכַה
 תֹונָמְזִמ םִיִּתְעְּב םיִצָעֶה ןברָקְלּוי :וּתְכאַלמְּב ׁשיִא םִיוללְו םיִנָהְכל
 :הָבּוטְל יָהְלֶא יל"הָרכ םיִרּוּכּבלְו

 23 י! ובישהֶה | * 0 תֹוידְּרְׁשַא | < 0 תוויִנָמִע | 24 * 3 םֶניִא יִּצֲחַו | -ל >65%||
 5 74155 ןושלבו | 29 1 6 1315 6-82 םיִנָהְּכַה | 30 69% ותכאלמכ.
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 ווב LT. 3S Rr ירבר

 חלָשּותִמ ְּךונֲחי :דִרָי לָאְללַהמ ןגיק* :שוְנָא תש םָדֶאי 1
 נו ידְמּו גוגָמּו רֶמָנ תָפָי ג :תֶפְיְו םָח םש גי מכ
 ינְבּוז :הָמְרנּותְו תַפיִדְו זנְּכָשַא רָמְג יָנְבּו :סֶריִתְו 'ְּךָשָמּו לָבּותְו
 םִיַרְצִמּו ׁשּוּכ םֶח יֵנְּב5 :*םיִנָדּורְו םיִּתַּכ "הָשיִשְרִתְו הָׁשיִלֲא ןוי
 ינָבּו אָכְּתְבסְו אָמַעַרְו אָּתְבַסְו הליוחו ג אָבְס שּוכ יִנָבּו :ןַעָנְכּו טופ
 "רוב תֹיְהְ לָּמָה אּוְה דוְרָמְנ-תֶא דלי שופ :ןֶדְדּו אָבְׁש הָמַעַר
 -תֶאְו םיִמָנְע-תֶאְו יםיידּול"תֶא דלי םִיֹצִמּוו= סם :ץֶרֲאְּב
 ּוָאְצִי רֶׁשֲא יםיִחְלְסּבתֶאְ םיִסְרְתַּפדתֶאְוי :םיִחָּתְפנ"תֶאְו םיִבָהְל
 -תֶאְו וָרֹכְּב ןוָריִצ-תֶא דלי ןַעֹבְּו :'םיִרּתַּיתַא םיִּתְׁשלְּ םֵׁשִמ
 -תֶאְו יִּוחָה-תֶאְו5 :יִׁשָנְרַּגַה תֶאְו יוֹמֲאָה-תֶאְו יִסּובְיַהדתֶאְו < :תח
 ינְּביז :יִתָמֲחַה-תֶאְו יִרְמְצַה-תֶאְו יִרוְרַאָה-תֶאְוי :יִניִפַהתֶאְו יָקְרעֶה
 :יִּרְׁשַמְו רֶתְגְו לּוחְו יץּועְו םֶראו דול רֶׁשְבַפרַאְו רּושַאְו םליע םש

₪ Ta 

 קצב רָלי רָבֲעְלּוופ :רָבע-תֶא דלי חלָשְו חלש" -תֶא דלי דַשְכַּפְרַאְויי ם

 :ןטקי ויָחֶא םשו ץֶרָאָה הָגלְפְנ ויָמָיַב יֵּכ גלָפ דּחֶאָה םש םיִנָב יֵנְׁש
 -תֶאְו :חַרי-תֶאְו תָוָמְרַצַחתֶאְו | ףְלש-תַאְ דָדומְלַאתֶא דלי ןט כוס
 :אָבְש-תֶאְו לֵאָמיִבא"תֶאְו לביֵע-תֶאוִ- : :הָלְקְד"תַאְ לזואתֶאְו םרודַה
 ס . ןַטְקָי ונְּב הָלֶא"לּב בָבּויתֶאו הָליִוֲח"תֶאְו ריַפֹואתֶאְופ
 תַרָּת רֹוָחְנ גּוךָש6 :ּועְר גלָפ רבע :חלש יִדָשְכַפְרַא ו םש*>+

Cpr,2° GV Kawav, Cainan || ° l fit לאלָלהמ cf ad Gn 5,1255 || 5 * 6+ 

  || 6 1 6 ca 30155 Edd 6% Gn 10,3ךושומ)  (Gn ro,2ל 60 א\סטסא ||  cf7=ג6וטש

 + 6ר?( || זס pro) [ | * plMss Edd 69 Gn 'T'רו | 7 * 1 6 6 6 שיִש--
 םידּול, א  * Qזז |  (Sh); cf ad Gn 10,135זז--23 >6ל |  cf Gn ro,9אטעמד66

 ל-ל פק ||  As(;ם prb 1K cf GA | 12 5 6% 1-3155 Xaghwview 6513155 6םיידּול,

ante רשא cf Am 9,7 || 17 *1 6 MSXe=75 6* Gn ro,23 yy םֶרָא יֵנבּו | 6 
6MSS 5 Gn wh] | 18 6““+ add ut Gn 10,246 | 19 6 Gn®w ּודְלָי | | כבת 5 
 . 64+ Kawvavיִנָּב [ל  || 24 * ins 6 6לבוע ® | 22 193155 3 Gnלזיא 655
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 הָלֲא=פ :לאַעָמְׁשִיְו קַחְצִי םֶהְרְבִא יֵנְּ>> ס ::םָהָרְבֲא 'אּוְה םֶרָבָאיז /

 עֶמְׁשִמי :םָׁשְבמּו לָאבְדְַו רֶדְו תֹויָבְנ לאָעְמְשְו רוכְּב םֶתֹלְ
 ינְּב םֶה הָלֲא הָמְדְקְו שיִפְב רּוטְייי יאָמיִתְו 'דְדָח "אָשַמ הָמּודְ
 ןשקיו ןֶרָמְז-תֶא הָדְלָי םֶהְרְבַא שֶגְליִּפ הָרּוטק יִנָבּו* ם :לאָעְמְשי
 ןִיְדִמ יָנָבונ :*'ןֶרדו אבש ןַשְקְי יֵנָבּו חּושו 'קָּבשוו .ןידמּו ןֵדָמּו
 ס  :הֶרּוטְק יִנָּב הָלֶאלְּכ העדלֲאו עֶדיִבַאו ונח ירַפֲעָו הפיעי
 ושע יִנְּבפ :לאָרְׂשְִו וֵׂשֲעי קָחַצַי ינְּב קֲחְצַײתֶא םֶהָרְבַא דלי
 רמזאו ןַמיִת פיל יִנָּב5ַּ ם :חַרָקו םֶלְעֵיְו ׁשּועיִו לאוער פיִלֲא
 הָמַש חַרָז תַחַנ לאּוער ינּב :קֶלָמַעְו 'ִעָנְמִתְו 'זנק םֶּתְעַנְו ייַפְצ
 :ךשידו רֶצֲאְו ןשידו הָנֲעַו ןועְבְצו לבושו ןטול ריעש יגְבּו :הּזַמּ
 'ןילע לבוש יִנָבופ :ַעְנָמִת ןטול תוחאוי יםמיהו יִרוח ןטּול ינו
 הָנֲע ליִנָּביי :יהנעו היא ןֹועְבִצ יִנְבּו יםנואו ייֵפְׁש 'לביעְו תַחְנַמּו

 הלב ראב ר תו ןְׁשִאְו ךרסח ןושיד וגבו 'ןושיד
 ס :ןרַאו ץוע ןשיד יגְּב ןקעי ןועזו

 ינבל ְּךְלַמָדָלִמ יַנְפִל םודָא ץֶרָאְּב ּוכְלָמ רֶׁשֲא םיִכְלמַהי הָלֲאְוּ
 למי עַלָּב תָמָּיַוא :הָבָהְנִּד ֹוָריֵע םֵׁשְו ירועְּב"ןְּ לעַלב ילֶאְרְשְי
 םַשּוח ויִּתְחַּת למ בָבֹוי תַמַיוּפ :הָרצְּבִמ חַרֶזְַּב בבי ויָּתְחַּת

 הָּכמַה "דדָּבְִּב דֵדֲה ויָתְחַת ףלָמ םֵׁשּוח תֶמָיַויי :יִנָמיִתַה ץֶרָאַט
 ויתְחת ליו דָדֲה תֶמָיַיז :'תויע וריע םשו בָאומ הדָשּב 'ןְיְדִמתֶא

27 ** <6% || 2g 6°“ (kai) Nagoa()nA || 30 * Gn 25,14 מו || ל' nonn 

MSS רדח 6% 205505 GF 3505; cf ad Gn || 5 6 Oawuav || 31 5,19 37S | 

32 * 6 ZoBax | ל GFA Aaidav 67 Aapd. 67155 = Al | 5 6“+vb nonn || 

33 7 GF Fagep (6* Faigap) א Owep, 67 Faiwa x. Fopep | 34 °° lc 6 

  cf 6* || 36 * ca 30MSS 60% )200₪( Gn 36,11 DY; GPושעו בקע,

Zwgpap = רפצ? || ל Var! ‘pi || > >MSKe= 495 || 38 °° 65 Qvav )6 40?), GAL 

M35 x. גטס x. Piowv )* Aigav) || 3g > 6P+#™MS5 .א Aruav (6 Huav); 1 ַהְו" ut 
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 1224 א םימיה ירבד 2,18—1,48

 תֹובֹהְרַמ לאש ויִתְחַּת ְךָלֶמִיַו הָלְמַש תָמָיוי* :הָקְרְׂשַמִמ הָלָמש
 תֶמיַפ :רּבְכַעְּב ןֶגְח לעב ויתְחַּת ְּךָלֶמיַנ לוָָׁש תַמָיופ :רֶהָּבַה
 לַאבטיִהְמ וָתׁשִא םֵׁשְוי יִעפ וריִע םֵׁשְ יִדָדַה ויָּתְחַּת כמ נח לעב

 ני ףלא הָלֲא תא המלה קאי :תתי ףולא יהל ולא
 םֶריע ףּלַא לָאיִדְנַמ ףולא רָצְבִמ ףּולא ןָמיִת ףולא זנק ףלַא
 פ | !םְִדֶא יִּפּולֶא הָלֶא

 :ןּולְבְּו רָכשָשִי הָדּוהיְו יול ןועמש ןבּואר לֵאָרׂשִי ינְּב הָלֲאי 2

 נואו רֶע הָלוהְי גי ם :רֶׁשֲאו ד יִלְתְפנ ןְגּו ףסוי ןד
 הָדּוהְי רֹוכְּבורֲע יהיו תיָנעַנְּכַה 'עּוׁש"תַּבִמ ול דל הָשּולֶש 'הָלׁשְו
 "תֶאְו ץֶרָּפ-תֶא וכ הָדָלי ּותּלַּכ רָמָתְני :ּוהַתיִמְינ הָוהְי יִנֵעְּב ער
 יגְבּו :לּוִמחָו ןורְצָח ץֶרֶפ יֵנְּי םס :הׁשַמֲח הָדּוהְי יגְּבלְּכ תַרָו
 יָמְרּכ יגְבּוז :הָׁשִמֲח םֶלָּכ 'עְרַדְו לְכְלכְו ןמיחו ןְתיִאְו יֵרְמז חו
 פ | :הָיְוע ןָתיִא גבו :םֶרֲחַּב לַעְמ רֶׁשֲא לֵאָרְשִי רכוע לָכְע

 :'יָבּולְּכדתֶאְו 'םֶרדתֶאְו לאָמְחְרְיתֶא ֹול"דַלֹונ רֶׁשֲא ןורָצָח ינְבּוי
 נב איִׂשְנ ןושָחְנ-תֶא 'רילוה בֶדָניִמַעְו בָדָניִמַעתֶא דילוה יםֶרְויפ
 עבו :עְב"תֶא דילוה אָמְלשְו אָמְלשתא דילוה ןושחנויי :הָדּוהְי
 וָרֹכְּבדתֶא דילוה יׁשיִאְווג :יֵׁשְידתֶא דילוה דַבֹועְו דָבועדתֶא דילוה
 יִּרַר יֵעיָבְרָה לֵאְנַתְניי :יִׁשְלְׁשַה אָעְמְשְו יִנָשַה בָדְניֵבֲאו בָאיִלֶאתֶא
 ליגיִבאו הָיּורְצ םֶהיִתיִחַאְוי :יִעְבָשַה דיִוְ יִשָשַה םָצָא5 :יִשיִמַחַה
 -תֶא הדל לניִבַאווז :הָׁשְלְׁש לַא-הׂשעַו בָאויו ישא הָיּורְצ ינְבּו

 וקרב בלָכְ*  ס :יִלאעֿמׁשִיה רֶתָי אָׂשמע יֵבֲאְו אָׂשְמַע
 'בָבוׁשְו 'רָשְי ָהיָנָב הָלֶאְו תֹוָעיִרייתֶאְו הָׁשֲא הָבּזֲע-תֶאֹי דילוה

47 6° Eauaa (pr —Aa) || 50 * pl MSS 65% Gn 36,39+ 27S | ° pl 
MSS Gn# ;רדה 6+ uidg Bapad || * mlt MSS 61730 Gn iy; 6° Horwp 

  Q mlt MSS 69ל ||  | >% <65 | °1 + 6 Gn®* jg | 51 * 65 Oaiuav)עפ?(
Gn הולע, 6%% הלוע | 52 6 Eng. / 53 6 Matap Magdap )* ((800מ | 

54 57 Arpay (6% Zapwew cf ad Gn) || Cp 2, 3° 6 טא-- | "1? 6 GBP AyW | 

5 GFA [euounk = לֵאּומֲח cf $ et Gn 46,12 | 6 * Jos 7,14 ‘Qt (frt false) | 

5 1 6 mlt MSS 67-%55 96 rR s,rr YT] | 7 pc MSS ןכע || 8 Seb ןבו | 

v gss cf Ru 4,18ss || g * GF Apau, GPATMSS = fl cf? || GBA ;(לבכ) בֵלָּכ 

65% +x. Apau | ro * 65 Appav || ? 6 תיִּב | זז 655 (bis) Ru 4,214 ]1-- | 
13 60“ Au. || 15 6°“ Agou ¥ Aso || 16 al loc ,ישיִבַא 6% 186106 6 85006 || 

  9יִלָאְרֶשיַהא 1 41 || 18 **1 < 3 תֶא ותשֶא 'עמ 125 25 65 = 15% 17
 . lagovgא.  | * 65% lwagap || © 6Fתאו)  prתא  >IMS, IMSתאו ; <2MSS(השא
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 דתֶא ול דֶלּתַו תֶרֶפֶאתֶא בַלָכ ֹוָל"חקִיַו הָבּוזְע תֶמָּתַויפ :"ןודראְו
 רַחָאְויי ;לָאְלַצְב תֶא דילוה יִרּואְו יִרּואתֶא דילוה רוחו :רּוִח
 םיִׁשְשְוְּב אּוָהְו ּהָחְקְל אּוֲהְ רעל יִבָא ריָכְמתָּבדלא ןּורצָח אֵּב

 םיִרְׂשֲע ול-יִהיְו ריִאְיתֶא דילוה בונו: :בּונְׂשתֶא ול רֶלֵּתַו הָנֶש <

 ריִאי תֹוַחתֶא םרַאֹו-רּוׁשִנ חָקיג רָעְלָגַה ץֶרָאְּב םיִרָע " שולָשְ

 -יִבַא ריכְמ ב הָלאילָכ רי םישש ָהיַתונְּתֶאְו תניא םתֲאְ
 :הָיבַא ןּרְּצַח 'תשַאְו הָתָרְפֶא יִבֶלְכְּב ןורְצָח"תֹוִמ רחאְו :דָעְלִ
 לֶאָמְחרְייְִב יָה :עוקְת יבא 'רּוחְׁשַא-תֶא ול דָלַתַ
 הָׁשֲא יִהּתַ :"הָיִחַא 'םָצֲאְו ןרָאְ 'הָנּובּו םֶרוֹרֹכְַּה ןורְצִח רכב
 -יִנָב ויהוז ס :םנּוא םַא איָה הָרָמִע ּהָמׁשּו לֵאָמְחַרִל תֶרֲחַא
 עדי "ימש םֶנֹואְדיִנְב יה :רקעו ןיִמְיְו ץעמ לֶאָמְחַר רוָכְּב םֶר
 דַלָּתו יליִהיְבא רּושיִבַא תֶׁשֲא םָשְו :רּוָשיִבַאְו בֶדְנ "מש יָנְבּ
 אל דֶלֵס תמי 'םִיפַאְו ידָלֲס בָדָנ יִנָבּול :ידילומ-תַאְו ןְבְחַא-תֶא ול
 :ילֲחַא ןשש ייִנָבּו ףָשָש יעשו יונ יעשו םִיַפַא *יִנְבּויי :םיִנָב
 ינְבּוּג ספ :םיִנָב אל רֶתָי תֶמִיַו ןָתְנֹוָו רֶתָי יִמָש יחא ערי ינָבּו>
 ןשָשל הָיָה" אלו :לֵאָמְחרִי יִנָּב ּויָה הלא אָזָזְ תֶלּפ ןַתַנוי
 ןשש ןתִיו5 :עֶחרִי משו יִרַצַמ דָבֲע ןששלו תנְּבדםָא יִּכ םיִנָב
 -תֶא דיֶלה יִּתַעְו :יִּתֹע-תֶא ול רֶלת הָשַאְל ּוּדְבַע עֶחריְל וָּתָּבדתֶא
 דילוה לָלָפֶאְ לֶלָּפָאדתֶא דילוה דָבְזְוִז :דָבֶזתֶא דילוה ןַתְנְו ןָתְג
 הירזערגפ :הירזעחתֶא דילה אּוהָיְו אּוהְידתֶא דילה דע :דבועדתֶא
 יִמֹסְס"תֶא דילה הְׂשֲעְלָאוס :הֶשַעְלֶא-תֶא דילה ץֶלֲחְו ץֶלִחתֶא דילה
 דילה הָימְקיִו הָיָמְקִיתֶא דילוה םּולְשְויי :םּולַש-תֶא דילה יִמְסְסְו

 18 56% x. Opva (ןנרא = הנורא) 6% <. Agלwע || 9 6 97 || 20 64 'ִצְּב |
-21 65 Zepovx(*) || 24 *1 6 64 בֶלָכ אָּב | ל 41 ו | < 1 ָהיִבָא | 5 = רח 0 
et 43 (cf 8,30 (לעב = לעבשא | 25 * 35S*= הנב 6A .א 8000 
Baava cf 3 | °° vocal dub cf 69 | 6” nw Ong), 67 Axiau; 1 fit 

  Akop * Ikap 9 efא. * | 26 67 OZou A+MSS Ouvoufa] * Avav || 27 65ויִחֶא

Acar | 28° 6" יעמש civ | ל-ל <6* || > 6] 32 || 29 * 1 6 mlt MSS 67 (—xaia pr 

  | * GF Munk 61+ 555 = Al | 30 * 6% AXdakad | lcליָב--)  a 6%אשוג)

 ישא;  9 id 31 (§) | 31 * Seb 9 7]Q1 || * GF ldeuina 8םִיְרְפָאְו (4 ו 6%
| prb ,וישי =( יושי TW) cf GF 0066ט| || © nonn MSSKe= 6* יש, 65% 'וש' | 

4.6% Axat Gf OuAaer 6755 \(6)(0טש vel sim || 32 6? ldouda; 1 ₪6 6 8 > 
pT | 33 vocal inc cf 60 | 34 65* שאמג! || 35 cf ad 33 | 37 65 ומ 

A OgpAad * EAgaek 39 6” ₪006 (crrp) | 40 cf ad 33. 
Biblia 79 
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 ורכְּב 'עָשיִמ לֵאָמְחַכָי יִחַא לכ ונְּו> סם + :עֶמְׁשיִלָאזתֶא
 חָפַתְו חרק ןיִרְָח ָנְבּו :ןּורְבֲח ייִבַא הָשַרָמ יִנְבּו ףיִזְיִבַא אּוה
 דילוה םקֶרְו םַעְקְרָי יִבֲא םֶחָרדתֶא דילה עַמֶשְויי :עַמָשְו יםְקָרְו

 שנְליִּפ הָפיִעְו6 :רּוצ"תיב יבא ןֹועָמּו ןועָמ ימשְ-ֶבּו< :יִמָשתֶא
 :זֶזָג-תֶא רילה ןרָחְו 'ִּגתֶאְו יאַצּומ-תֶאְו ןֶרֶח-תֶא הל ב

 לכ שליי :ףעׁשְו הפי טפו ןשי תו גר יָה יב
 -תֶא הָּנַמְדִמ יִבֲא ףעש רלתופ :הָנֲחְרּתדתַאְו רֶבָש דלי הָכעַמ
 יִנּב ּויָה הָלָאפ :אָסְכע בֵלָּכדתבּו אֵעְבִג יִבֲאַו הָנֵּבִכִ יבא אוש
 יאָמְלָשיי :םיִרָעַי תירק יִבֲא לבוש הָתָרְפֲא רווכָּב רּוחְְְּב בלָכ

 יָבֲא לָבושָל םיִנָב יָה :'רְדֶּנְתיב יִבֲא 'ִףָרֶח םֶחָל-תיִב יִבֲא
 יִרְתִיַה םיִרָעְי תירק תּוחַּפָשַמּוי :'תוחְנִמַה יִצֲח "הָארֶה םיִרָעַי תָירק
 :ילאָתְׁשאָהְו יִתָעְרְצַה ּואַָי הָּלֲאַמ יִעְרָשִמַהְו יִתְמַשַהְו יִתּופַהְ

 יצֲחַו בָאּוי תיִּב תורשע יִתְפּוטְנּו םֶחל תיִּב אָמְלש נב ם

 םיִתָעְרִּת ץּבְעַי דבש םיִרְפוס תוחְפְשִמּו :יעְרָפַה יִּתְחַנֶמַה
 :בָכְרְתיב יבא "תַמְחַמ םיִאְּבַה םיִגיִקַה הָּמָה םיִתְכּוְש םיִתְעְמִׁש

 ורוָכַּבַה ןורְבְחּ ול"דלונ רָשַא דיִוָד יִנָב ויה הָלֲאְוי 3 ס
 :תיִלָמְרּפַה ליניבאל יאנה יינש תילאָעְרְזיַה םעניִחַאל ןֹנָמַא
 יִעיִבְרָה רּוׁשנ ךלמ יימלת- תַּב הָכַעָמְִּב יםֹלְׁשְבַאְל יִׁשלְׁשַה*
 הָלְגעְל םַעְרְתִי יִשָשַה לטיבאל הָיְסַפָש יִׁשיִמֲחַה ו :תיִנַחְוְב 'הָיִנְדא
 הֵׁשְׁשְו םיִנְׁש עַבְׁש םֵׁשידלַמיו ןורְבָחְב ל" דלג הָששי :וָּתְשֶא
 -יודלונ הלא ס :םֶלָשּוְריִּב ּךלִמ הָנַׁש שולשו םישלשו םיִׁשָדָח
 -תַּב יעוש-תַבל הָעֵּבְרַא המלשו ןָתָנְו בֿבֹוׁשְו 'אָעְמש םלׁשּוריִּב ל

 = :עיִ גפְְו "הנ לפלא יעַמְׁשִלֲאו רָחבְ :לָאימע
  ft dl | 43 6° Kapne >. 090ל ||  1 prb 6 GPA'ומ; "6 42°

 ||  Pwknu || 44 6” laxiav * lepkaav 1 lepexau; 1 ₪ DTP’ cf Jos 15,56א.

45 6” Fedcoup | 46 * 6" Qpwv || 5 656% lwca(v) || 5 6“ Fetove F Fate 
et 0506 6MSS FaZep; prps Il) (3MSS (ןזג || 47 5 Var’® |)15% 'ה) הי' 

  1ל[ | 49 1 דָלֹויַו | 5ס  | 48 1 c nonn MSSןשרג (םש--) c 63+ 855 ] ל =
c SY 4 יֵנְּב | 51 * 0 | * 6 םרח | * 6 ₪1 רודגתיב | 52 *1 ft 

ST 

ca 20MSS 2S | > gMSS ימלות cf 6 || > 6 Opviac 3 3 םערוטיא 3* = ₪ | 
5 * mlt MSS ,ּודְלּונ || < 14,4; 25 5,14 3 עומש cf 15 169 || 5 19% 79 60 

  || 6/7 ™ <25; dl (dittogr)עוש--  | 6 3 1 prb 6 2MSS 14,5 25 5,15עַבָש-תבל |

 .( <5(לא
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 -יִנָּב דַבְלַמ דיִוָד ינְּב לָככ :'הָעָשִּת טֶלָפיִלֶאְו 'עָרָיְלֶאְו עָמֶשיִלַאְו

 אָסֶא ֹוָנְב הָיְּבַא םַעְּבַחְר הָמלְָב בופ ם  :םֶתוחַא רָמָתְו םיִׁשָנַליִפ
 והיִצַמַאיי נב שאי וָנָב ּוהָיְזַחַא גב םֶרוייי :ֹונְּב טפְׁשֹוהי נב
 :ֹונְב הָשַנְמ ֹוָנְב ּוהָיקְזח נב זחא נב םָתֹוי ֹונְב הירו ונְּב
 יִנָשַה ןגָהוו רּוכְּבַה והישאי יָנָבּו5 :ֹונְב והיָשאי נב ןומָאיצ

 הָיְכְו םיקווהְי נבי :םּולש יִעיְִרַה והיקְצ שלשה םיְִהְי
 :ֶנְּב .לֶאיִתְלַאְש 'רָפַא הָיְנְכְו לגו | ּויְנְב הָיקְדצ נב
 'הידפ ינְבּויפ :היְבַדְנּו עָמָשּוה היָמקִי רַצאְנָשְו הָיְדְפּו םֶריִכְלַמּוי
 :םֶתְוחַא תיִמלְׁשּ הָיְננֲחו םֶלשְמ לָבְּברְז=*ןָבּו רעמשו לֵבְבְרְז
 בב :ׁשֵמֲח דָסֲח יבש הָיִדְסְחְו הָיְכְרַבּו ילָהאְ "הָבָשָחְרייפ

 נב 'הָיִדְבְע נְּב ףןֶנְרַא ייגְּב הָיָפָר יב הָיָעַשיְו הָיְלְפ הֶיננֲח
 ַחיִרְבּו ילָאְנִיְו ׁשּוּטַח יהָיֲעַמַׁש יִנְבּו היעַמְש הָיְנַכְׁש יינְבּו>: :יהָיְנַכָׁש
 םירְזעֶו הָיְקזחְו יניִעוְיְלֶא היְרעֶנ"ןְבֹווג :הָשָש טָפָשְו הירעֶנּו
 ןְגְתֹויְו בּוקעְו היל ביִׁשְלֲאְו ּוהוידוה נעול ינָבא :הָשלש
 ייִמָרְכְו ןוָרצַח ץֶרּפ הָדּוהְי יִנְּבִי 4 :הָעְבש יֵגְנעְו היל
 -תֶא רילה תַחָיְו תַחידתֶא -דילה לבוש-ןב הָיִאְרו :לָבושו ירוחו
 םָטיע יִבַא יהא ס זיִתָעְרַצַה תֹוִחּפְׁשִמ הָלֶא דַהָל-תֶאְו יִמּוחַא
 לג יִבָא לָאּונפוצ :ינֹופללְצַה םָתֹוחַא םֵׁשְו שבדי אָמְשיו לאעְרזְ
 :םָחְל תִיִּב יִבֲא הָתְרֶפֶא רֹוכְּב רּוחיִנְב הַא הָׁשּוח יִבֲא רֶזָעְו

 דלתו :הרענו הָאלָח םיִשָנ יִּתָש ּוֵיָה עוקְת יָבֲא רוחְׁשַאלופ

 הָלֶא יָרְתְשַחַאָה"תאָו יִנְמיַּת"תֶאְו רֶפִמתֶאְו םֶּזְחַא-תֶא הָרעְג ול

 ) 3155 )cf 68העבש | זס  cf 25 5,16 || * 1עֶדילעבּו 14,764 69 6 51 8
iss | 12 pl MSS ,--וה GL#MSS Otiac || 15 1 frtc 67 זָחֶאוי | 17° Seb | 

  cf Esr B 1,86 EZogavacapרָצַּבָשָשְ) =  | > 61 6 62555 | 18 prpsבו |"קֵאָה
  (Sinusur)רצאנש =  ?( $A 00000000006; alל רצבנש קזס 'בנס

 = לָאיִּתְלַאְש  (Sar usur) cf 2R 19,37 || 19 * GPAroMSS=רָצֶאְרש ! veקזס 'אנס

- agg 1,1; Esr 32.8 al; 38 ;היבדנ 1 ₪4 8 | ? 1 6 nonn MSS 68 lq | 
20 * prps: ins םֶלֶשמ ‘J | > 634155 40680 6°! 400080, prps הָיְבָשַח | 

  || 21 * non(")בשי) 0 MSSומג | 4 644655 בושי (םסתמ  cf 67לאוהי 3 :
MSS 68 a1 | * MSKe= 7 690 JD (trsp ,); dl? |  6(3)Y 13; al? | 65% 
Opva et ABb(e)ia || * 6+ 33 | 22 * Seb 6PA3Y -ja1 | °° dl ? (gloss cf Esr 

8,2) vel ins ? nom גג[ sexti | 5 65% ושמג | 23 1 6 Seb pl MSS 6 יִנְבּו | 

 | יבְלְבּו  0 0( | Cp 4,11כ ּוהָיודּוה א והוידוה; 6*+355 ַ ּוהיודוה 24
vad ל 19 24 | 2 6 "ִתַא | 3 p MSS 65*9( יִנָּב קז יבא; ו יֵנְּב 

 . 6 4רוח
+ 
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 בּונְעדתֶא דיִלּוה יפי :ןְגְתֶאְו ירַחֹצְי תֶרָצ הָאְלָח טקה :הָרענ יב

 ץבע אקו" הבאב ית יפ | ראל ץֶבְ מש הָאְְק ומ
 הָתְיָהְו ילּובְגתֶא ָתיִּבְרהְו ינָכְרבִּת ּךְּביטַא רמאל לֵאָרְׂשִי יַהלאל
 :לֶאְש-רֶשַא תֶא םיָהלֲא אביו יּבָצָע יִּתְלְבָל הָעְנַמ ָתיִשָעְו יִמַע ְּךֶדָי

 :ןוּתְשֶא יִבֲא אּוָה ריָחְמזתֶא דילּוה יהָחּוׁש-יִחַאי בולו :
 -ריע יִבָא הָּנְחְּתדתֶאְו חָסָפדתֶאְו אָפְר תיַּבתֶא דילוה ןותשֶאְו>
 יִנְבּו הירׂשו .לָאיִנְתְע זנק יִגָבּוופ ם  י'הְבַר יִשְנַא הָלֲא יִׁשֲחְנ
 -תֶא דילוה היְרְּׂו הָרְפְע-תֶא דיִלֹוה יֵתֹנֹועְמּוי+ :יתַתַח לֵאיִנְתע
 הָּנְפְיְִּב בֶלָּכ ינְבּופ ם :יָה םיִׁשָרֲח יִּכ םיִׁשָרֲח איג יִבַא בָא
 הָּפיִזְו ףיז לאללה יָנָבּווו6 :'זנְקּ הָלֲא ינו םעֶנְו "הלא ורועי
 -תֶא יַּהָּתַו ןוליו רַפֲעְו דָרָמּו רָתָי הָרְזָעןְבּוי :ילַארׂשַאו אָיְריִּת
 יהּיְדֲהיַה וּתְׁשִאְו\ :ַעְמִּתְשֶא יבא חֵּבְׁשִי-תֶאְו יִמַשדתֶאְו םִיִרְמ
 יבא ילָאיתּוקידתֶאְ וכוש יבא רָבָחְתֶאְו רדְג יֵבֲא דָריתַא הל
 יִנָבְּהפ ם :ֹדָרָמ חֶקל רֶׁשֲא הֹעְרפ-תב יהיְתּב יִנָּב הָלֲאְו ַחֹונָז
 :יִתְכְעַמַה עֶמְּתְׁשֲאְו יִמְרְגַה הליעְק יִבֲא יםָחַג תוָחַא *היִדוְה תָשֶא
 -ןֶבּו תָחוז יעְׁש יְִבּו 'ןּולוָתְ ןֶנֶסְְּב הָנְרְ ןֹוָנָמַא ומיִׁש יגְבּוי
 הֵׁשְרְמ יִבָא הָּדעַלְו הבל יִבָא רע הָדּוהְיְְִב הָלָש יֵנְבְ :"תחיז
 אָבְזְכ יִשְנִאְו םיקויו:* :עֵּבְׁשַא תיִבָל ץֵּבַה תַרְבְעְדתִיִּב תוחְּפֶשִמּו
 הָמַהּ :םיִקיִּתַעםיִרָבִּדַהְ םֶחַל יִבָשָיְו בָאומְל לעּבירְׁשַא :ףרֶׂשְו ׁשֲאֹויְו

 ם וש בש ותְכאַלְמְּב להם הָרדְנּו םיִעָטְנ יִבָשְיַו םירעווה
7 *1 prb 6 06% ;((ְ%5+65 רַחָצ) רַמצְו K רֶחָצִי | * ns rt ץוקו ₪ Z| 

8°1? vel ins? YY: cfg | ל cfad 2,33 | g 6% ₪6 rognc || ro 6” vow 

 |  ; 1 frt antea 3הָּפְרַמ  (cf 65°93 + Béogknow) velהָעְרַמ  prps(הָעְַּמ);

rr * 684 5-בכ[ | ל 65% rariip Agxa(s), roMSS יבא | 12 * ins (cf 135( 
 גת 6 6' יִתְועַמּו | 15 = 1 6 (6)ט רע  cf 2,55 | 13יָנְקַה . .יִחַא | 68 בכר

  | 5 Seb “JQ || > pl MSS 696 om 1; [ sic vel ins antea nom || 16 ° insהלאו

 06)6(1ק0מ)  65% kai(ט10ו) 00ד00) || ל  )cf 65 90166הָרְזֲעְו ִלַהְ ץֶרָפ ינו

 רֶתְְו  | ** | 6 6 (ft)יִנְבּו  cf 25,2* | 17 * 16 pl MSS 6!טטא6וג) +6)
Abeta)דֶלִּתַו רַהְּתַ | 18 * 6 (001מ  et pergןוליו ן  (al trspon v 18b postרילוה  

(by?) * Oaedouta2,33 | © 6% [<גוש  cf ad10? | ל  cfהידה (א)יה;  

mit MSS 41 || > exc ? vbb; cfad 17 || 19 * 6” ldouiag * loudaiag || " ins 1 

 6 6845S םַחַנ יֵנְבּו ןמ0)י יִבֲא (ןזי-כ ןועְמְׁשְו הָליֲעְק יבָא ה(ל)ילד(ו) |
je MSS | )0600)06 "תו  QOecותו " b KOcc GL20 3 0004-0195 | וע - ןוימש |  

 BL legot * Ec | 5 exc? vbb | 2r 6 EnAwy(y) || 22 1 תיב ּובָשיַו )יב שיו)
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 םֶשְבִמ וגב לש :לואָש *חַרֶז 'ביִרָי ןיִמְיְו ילָאּומנ ןוְעָמׁש נבי
 :ּוְנְב יעְמׁש וָנָּב רז ונָּב לאומה עמשמ יִנָבּו6 :ונְּב עָמָשִמ ּונְּב
 םיִּבַר םיִנָּב ןיִא וימָאלּו שש תונָבּו רָשָע הָשַש םיִנְּב יֵעְמְׁשלו>ז
 -רַאְבַּב ּוָבָשיַו* ס :הָדּוהְי יֶנְּבידֲע ּוָּבְרַה אל םֶּתחַּפָשִמ לכְו

 לֶאּותְבְבּונ :ידלּותבו םַצֲעְבּו יהֲהְלְבְבּוצפ :לעוש רצחו הדְלומּו יעַבְׁש

 יִאְרְּב תיְִבּו יםיִפּוס רָעָחְכּו תֹובּכְרַמ תיבְבּוי לצו הָמְרְְבּ
 ןיעְו 'םָטיִע םֶהיֵרְצַחְי :דיוְּד "למדע םֶהיֵרֲע הָלֲא 'םורעָשְבְו
 םיָרעָה תֹוביִבְס רֶׁשֲא םֶהיֵרְצַח"לָכְוי :ׁשֲמֲח םיִרָע ןשעו ןָכְתְו 'ןומר
 בָבּושְמּ" | :םָהָל םֵׂשֲחיְתִהְו םֶתְבָשּוְמ תאָז ילַעָבדִע הָלֶאָה
 הָיְרָשְּב הָיְבשּוְְְּב יאּוהְיְו לֶאויו5 :הָיִצַמַאְִּב 'הָׁשֹויְו יִּדלְמְִו
 לָאמיִׂשיִו לאידַעו הישע הָיָמּושיִו הָבְקֶעִיַויִניעְיְלָאְו :ילָאיׂשֲעָּ
 :"הָיָעַמְשְּב "יִרְמָשְֶָב היד" ןולאְְב "יִעְפָשְְב יאָיִזְנִ :הָיְנְבּ
 ּוצְרְפ םֶהיִתוְבַא תיִבּו םָתֹוחְּפְׁשִמַּב םיִאיִשְנ תומָשַּב םיִאְּבַה הלא
 :םְנאצְל הָעְרַמ שֶקל אּיְּגַה חֶרֶזמָל דַע דג אּוָבְמַל בלופ :בּורל
 יִּכ הָולשו תֶמְקׂשְו םִיַדְי תַבֲחַר ץֶראָהְו בוטו ןַמׁש ּהָעְרִמ ּואצַמִופ
 ויַמיִּב תֹומׁשִּב םיִבּותְּכַה הֶלֶא ואביו :םיִנָפל םש םיִבָשיַה םֶמיַמ
 ּואָצְמְנ רֶׁשֲא יםיִּניִעָמַה-תֶאְו םֶהיִלֲהֲאזתֶא וכו הוה ּוהָיקְזִחְ
 םָנאֹצְל הַעְרְמ"יּכ םֶהיִּתְחִּת ּובָשיַו הָּזַה םִּחַה"רַ םֶמיִרחְּיו הָּמַׁש
 תואָמ שַמָח םיִשָנַא ריִעָש רהל וכלה ןועמש יבמ םָהְמּוי :םש
 -תֶא וכי :םָשארּב יעשו יגְּב לֶאיִזִעו הָיְפְּו יהְיְרעֶגֹו היטל

ARR יש 

 מ = :הָוה םִיה רע 'םָש ּובׁשי קְלמעֶל הָמלַּפַה תירֵָׁש
24 ° al loc ‘' cf ad Nu 26,12 | ל Nu ןיִכָי 6” lapew | * cfad Nu | 

25 cf ad 2,33 || 27 6FAT9MSS rpeic | 28 6+ .א EZau(a)a cf 10 
15,26 (1? A) | 29 * Jos 15,29 הָלעַּב, 19,3 הֶלְב | Jos דֶלּותְלֶא | 30 [05 4 

Bapouu * Bapew Jos 15,32; 19,6 (n’3)19,5 הָסּוס || ל 6*  ax Josלּותּב | . 
adעמ ְּךֶלָמ || * פק :  MSSתואבל | < ]05 5 םיִחְלַׁש ]05 9 ןָחּורְׁש | % קו  

ft )6ס :5,42 רתע 197 רֶתִע (15 30,30 ְךָתַע?) | ? 1 Jְצַחְו | 32 *! 'עְּב:  

 false) 6 pl MSS 6?! 56 Jos 15,32% 'ר] | v 33 cf Jos 19,8 | * 6° Jos תֶלָעַּב |
xk. érigrpépuv 2BaciAevgev | 5 65% Iwgie)ia(e) 2 lwag (cf 2) |34 9% 57  

 35 * 6M אּוהו | * קזפ = לֵאהָׂשַע = הישע | 36 * 6 טוס\ \ועטשג [0
6A! >. louanh ||2 לאמשיו, MSSKenלֵאְמיִׂשיו;  VarBל  || Zagal viod Auwv] 

Zauapiov || * 665 רַמָש 6*  % || Auwv2000ג | © 62  GF37 * 6% 'וז] | ל  

 zupewv 6 Zauaa; prps ‘yn cf26 | 39 1 6 6 )ה( | 40 6 + יִנָּב |

 41 * א ,yj (cf 6 Mwvaioug)“ מַה + םַש ּואֵצַמ םיִניֲעַּמַה"תֶאְו(Vaז?) ||
 42* ₪9 Nwad(e)ia | ל 6: !60006 cf 2,31° | 43 ** כ
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 יעּוצְי .ּולְלַחְבּו ּוכְּבַה אּוָהיְּכ לֵאָרְׂשִירּוכְּב ןְבּואָר יִגְבוי 5
 :הָרְכְּבל שחתה אָלְו לֶאְרשיִרּב ףסוי יינבל ותְרְכַּב הָנּתִני ויָבָא
 | יִנֶבַּי ם ףַסויָל הָרכְּבַהו ונּמִמ דיִגְנְלּ ויָחֶאְּב רַבְנ הָדּוהְי יִּכ*
 = *הָיָעַמְש ילָאוי יָנְּבי :יָמָרכְו ןוָרְצָח ה אּולַפו ָךֹונֲח לארי רוָכְּב ןָבּואְר
 הָרֲאבֿ :ֹונְּ לעב ֹונְב הָיִאְר ֹוָנְב הָבִיִמ5 :ֹוֵנְב יִעָמש ּונְּב גוג ֹונְב
 :ינבּוארל איָשְנ אּוה רֶׁשֲא למ ירֵטֲאגלּפ יתגלְ הלנה רֶׁשֲא ֹוֹנְב
 ּוהָיְרַכט לָאיִעְ שאְרֶה םֶתודְלְתְל שחְיְתַהְּב ויתחּפָשִמְל ֹריָחָאְול
 לעב ובְנדַעְו רֶעְרַעַּב בשיי אּוָה לֵאֹויְּב 'עַמָשְְב יזֶדָעְּב לבו
 םֶהיֵנְקִמ יִּכ תָרְּפ רַהָגַהְרִמִ הָרְּבְִמ אוְבְלדַע בׁשי חֶרֶזַמְלְופ :ןועִמ
 ולפיו יםיִאָרְנַהַה"םִע הָמָחְלִמ ּושַע לאש יָמיִבְּווס :דַעְלַ ץֶרָאְּב ּובָר
 :דעלגל חַרְזִמ ניהל" לע םֵהיִלֲהֲאַב 'גבשיו םֶדיּב

 שארֶה לֶאויול :הָכלס דַע ןשְּבַה ץֶרָאְּב ּוָבְׁשִי סגל דָגיִנְבּויי
 םַהיִתוְבִא תיִבְל םַהיִחַאְויי :ןָשְּבַּב יִטּפִשְו רבעי הָנָשִּמַה יֵפָׁשְו
 \הָלֶאיי :הַָעְבָש יֹרָבֲעְו עיִזְ ןּכעיְו ירייו עֶבָשְו םֶלֶשמּו לֵאָכיִמ
 -ןְּב יׁשיִׁשיְרְּב לֵאָכיִמ- 5 רעל ןֶב "חורי ירּוחְָּ יליחיִבַא יִנָּב
 :םָתֹובֲא תיִבְל שאר יִנּוגְְַּב לָאיִּדְבַעְְַּב יֵחַאפ יזּוָבְְִִּב "הָחְ

 :םָתֹואְצּוִלֲ 'ןורָש יִׁשְרנִמלכְבּו היַתֹנְבִבּו ןשְּבּ רעל בש
 :לֵאָרְׂשִיְַלַמ 'םַעְבְרִי יַמיֵבּו הָדּוהְיְדַלַמ יםתוי יִמיִּב ושָחַיְתֶה םִלָּכיל

 םיִשְנַא" לְוחדיִנְּבְ ןמ הָׁשנַמ"טְבְׁש יִצֲחַו ינו ןבּואָרינְּבי :
 הָעְּבְרַאְו םיִעְּבְרַא הָמְחְלַמ ידומלּו תשק יִכְרְדְ בֶרָחְו ןגָמ יֵאְׂשְנ
 -םע הַמֲתְלִמ ושעיויפ :אָבְצ יַאצי םישָשְו תֹואַמ-עבׁשּו ףֶלֶא
 | םֶדָיְב ּונְתָניו םהילע ינְרְזעּס :בָדונְ שיִפנְו רּוטיִו םיִאיִרְגַהַה

 םֶהְ רּוּתעַנְו הָמְתָלִּמַּב ּוקעֶז םיהלאל יּ 'םֶהְמְעש לכו םיִאיִרְגַהֶה
gyn FA + kai |6% ןנבל 'ב ןַתָנ; 7155 ףסויל | 2 6 סטעטד66  = Cps,I 

sed 1 31 | 5 6% 6% !wnA]1? 6 33 יָמְרַּכ | < 6 יעֲמַׁש  dub;4 6 ּונְּב |?  
 6 * 24155 6“ תלגת || * 6* sine J | 7 6 ושחג || 8 * 6 yt | * 67 יעמש |
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 םִיַתאָמ ןאצְו ףָלֶא םישמח םֶהיִלַמְג םֶהיִנְקמ ֵּּבְׁשִוי וב ּוחְטָביִּ
 דיִכ< :ףְלֶא הֶאְמ םֶֶא שָפְגְו םִָפְלַא םיִרומְחו ףֶלֶא םיִשמחְו
 -דַע םֶהיִּתְחַת ּובְׁשַַו הָמְחְלִּמַה םיִהלֶאָקִמ יּכ ּולָּפְנ םיִּבַר םִלָלֲח
 ס  :הֶלֹנַה

 מרח לַעְּב"דַע ןֶשְּבַמ 'ץֶרָאְּב ּובָשָי הָשַנַמ טבש "יצֲח יִנָבּו
 ירָפַעְו םָתֹובֲאתיב ישאְר הלאו :ּוְבְר הָּמַה' ןומְרֶחְרַהְו ריִנָשּו
 יִרּוּבִנ םיִשָנַא ילֶאיִדַחְיו :היודוהו היִמְרִיַו ילֲאיִרזעְ לֵאילֲאְו יעשו
 יַהְלאּב למר :םָתֹובֲא תבל םיִׁשאָר תֹומָׁש יִשְנַא לח

 sei טבש יחלו יול Ce es רושא As מלא
 ס :הָזַה םּויַה דע ןזוג רַהָנּו יאָרָהְו רֹוָבָחְו 'חלחל םָאיִביַו

 ןֹורְבָחְו רֶהְצִי םֶרֶמִע תַהְק יֶנְבּו :יֶרָרָמּו תֶהְק ןושרג יל יָנְּב>ז
 בֶרָנ ןֹוָהֲא יגְבּו םירמּו השמּ ןְרֲהֲא םֶרִמַע יִנְבּופ ם :לֵאיּזעְ
 דילה סַחְניִּפ טֲחְניּפדתֶא דילוה רְזעְלָאפ :רָמַתיִאְו רֶזַעְלֶא אּוהיִבַאְו
 יִזָעְנג :יִזְעתֶא דילוה יִקְבּו יקְּבתֶא דילוה עּושיִבַאְו :* :עּושיִבָאדתֶא
 -תֶא דילוה תוויָרָמ :תֹויְרְמ-תֶא דילוה הָיִחְרְּו היִחַרְודתֶא דילוה

 קּודָּדתֶא דילוה בּוטיִחַאְו + :בּוטיִחַאדתֶא דילוה הָיְרמֲאְו הָיְרמִא
 הָיְרועְו הָיְרזעְתֶא דילוה ץעמיחאו 5 :ץעָמיחא-תַא דילוה קוָדְָ
 תב ןֵהָכ רֶׁשֲא אּוָה הָיְרע"תֶא דילוה ןנחויוי :ןְנְתּווזתֶא דילוה
 הָיְרַמִאְו הָיְרַמַא-תֶא הָיְרוע דֶלּויויז :םֶלָשּוריִּב הָמלָש הָנְּב"רַׁשַא
 -תֶא דילוה קוַדָצְו קורצתֶא דילוה בּוטיִחַאו 5 :בּושיַחְאדתֶא דילוה
 :הָיְרזע-תֶא דילוה הּיְקְלַחְו היְלַח תֶא דיֶלוה םּולַשְר :םולש

 קדצּוהיִוּי :קֶלצוהְי-תֶא דילוה הָיְרְּו הָיְרְשְתֶא דילוה הָיְרזעְי
 ס | ורַעאָגידכָבנ דָיְּב םֶלָשּוְיִו הָדּוהְיְתֶא יהָוהְי תוָלְגַהְּבי ךלֶה
 ינָבְל םּושְרְגייִנּב תּומְש הָלֶאְוי :יִרְרְמּו תֶהָק םשֶרֶג יל יִנְּבִי 6
 21 IMSKen (8 ףססס || 23 = GBAL kai oi וו | ל 6B< || 9-5 ל

GPA Opep 67755 Fogep |4,33 | 5 6 4-ןנְבֶלַבּג | 24 * 01 ו 6 69;  cf8006  
cf ad 5,6;(>3) | ל  GFA Oakwx(s)6 'חִיו? | < 61 34 324 || 26 *  Ty)ל 6  
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id 38 | 38 cf 40 233 || 40 6“ pyy— 833-37 6 בוט-- | 34 67 קּודצ,  
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 1232 א םימיה ירבד 30—6,3

 יִלֲחַמ יִרְרְמ יֵנְּב :לֶאיּזָעְו ןוְרְבָחְו רֶהְצִיְו םֶרָמַע תֶהְק יִנָבּוי יִעָמְׁשְו
 ונָב נבל םושרגל :'םהיתבאל ולה תֹוְחַּתִׁשִמ הָלֲאְו שמ
 ֹוְנְּב יירְתֶאְ ונָּב יתַרָז ֹוֹנְב יודע ּונָּב "חַאוי6 :ֹוָנְב הַמָז ּונְּב תַחָי

 ףַסְוְבֲאְו ֹוָנְב הָנקָלֲא נב ריִפַא ֹוָנְּב חַרָק נב יֹבָדניִמע תַהְק יֵנְּבִי
 :ֹונְּב לאְׁשְו ונְב הינע ונָּב לַאיִרוא ֹונְּב תַחָּתְפ ֹונְּב ריִסֶאְו וָנְּב
 ֹונְּב 'יפוצ יהנקלֲא נבי הָנָקְלֲאו :תֹומיִחַאַו ישָמַע הנָקִלֲא י ָֹנָבְווס

 לאּומָׁש גבי :ֹיוָנְב הָגקְלַ וֵנְּב 'םָרי נב באיי יב 'תַחְגְ
 ונָב יִעָמְש ֹוָנְב יִנָבְל יָלְחַמ יִרְרְמ יִנָּב< :יהָּיבַאו יָנָׁשֹויורָכְּבַה
 כ :ֹונְב הָיָשִע יֹונְב יהּיְנַחי ֹונְב אָעָמְׁשיצ :ֹוָנְב 'הָּע
 :ןוְרָאָה ַחֹונָּמִמ הָוהְי תיּב :ריִׁש-ידו-לע דיִוָּד דיִמָעֶה רֶׁשֲא הָלֶאְוי

 הָמלׁש תובע ריש לעומדלָהֶא ןַכשִמ יִנָפל םיִתְרָשָמ יָה
 הָלֶאְוי* :םֶתָדֹובֲע-לַע םַמְּפְׁשִמְכ ּודְמַעְיַו םֶלָשּוְריִּב הָוהְי תיִּבתֶא
 :לָאּומְׁשּ לאה ןְּב ררושְמה ןָמיַה יִתֲהָּקַה יֵנְּבִמ םֶהיִנְבּו םיִדָמַעְה
 הָנקֶלָאְרֶּב "ףִיצְךֶּבי :יחוְּתְְְּ .לֶאיִלָאְּ יםֶחְרְיְְּב הְנְקלֲאַּביפ
 :הָיְנַּפְצְרִּב הָיְרוע"וִּב לאויב הנ ָקְלאְְּבִי :לָשָמַעְרְּב יתַחַמְְּב
 יול"ב תֶהְק"ְּב רֶהְצְיְֶּבּי :חַרְקְְְּ ףֶסְיְבָאְןֶּב ריִסַאְֶּ תַחָּתְְְּבְ

 ּוהָיְכְרְּבִּב ףַסֲא ניִמְולע דָמעַה ףָסֶ ויִחֶאְו< ם ילָאְרְשְיְְּ
 "יִנְתֶאְןֶּבִ< 'הָיּכְלַמְִןַּב יהָנְׂשעַּב"ןְּב לֵאָכיִמ"ןְּבפ אָעְמַשְֶּ
 "ןֶּב תַחְיְְּבִי :יִעָמָשְְּב הָמזְַּב ןתיִאְְּב י ::'הְיִדעְְֶּב 'חַרֶזְְב
 ךּ תיא לואבשַה-לע םָהיִחא יִרְְמ גָבּופ ₪ :ילְְּב םֶשר
 :יהיקְלַח"ןֶּב הָיִצְמִאְְְב הָיְבְשַחְְֶּב ִּּולַמְְָּב 'יְִּבַעְְִּב 'ישיק
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 :יִולְָּב יָרָרְמְב ישּומדְָּב יִלֲחַמְְּבצ :'רָמָשְָּב יִנְּבְב יצְמַאְְּביי
 תיִּב ןֵּכְׁשִמ תדֹובע"לָכְל םיִנּותְנ םִיְוְלַה םֶהיַחַאְ

 חְּבְזמלַעְו הָלועָה חַּבְזִמלע םיריטקמ ויָבּו ןֹרֲהֲאְוצ :םיִהְלֲאָה
 -רֶׁשֲא לכָּ לֵאְרְׂשִי-לע רפכלּו םיִׁשָדָקַה שֶדְק תֶכאָלְמ לכל תֶרטְקַה
 סֶחְניִפ נב רזעְלֲא ןרהַא ונְּב הלאו ס  םיִהְלֶאָה דֶבָע הָשמ הָוַצ
 ונָב יתוְיְרְמּ :וֶנָב הָנְחַרְז נב לע דָנְב יִקָּב* :ֹונְּב עּושיִבָא ֹונְּב
 ס :ּונָּב ץֵעַמיִחַא ֹונְּב כור * ֹונְּב יבּוטיִחַא וָנָב הָירַמֲא
 יִתָהְקַה תַחַּפְׁשִמל ןרהא יגל םִלּובְְּב םֶתוריטל םֶּתובָשומ הָלֲאְרפ
 -תֶאְו הָדּוהְי ץֶרַאַּב ןוְרְבָחדתֶא םהְל רְנֲתיַוס לְרּנַה הָיָה םֶהָל יִּ
 בלכל ּונְתָנ היִרצְחדתֶאְו ריִעָה הֶרָשתֶאְוי :היֶתְביִבְס היִׁשְרְגִמ
 יןוָרְבְחתֶא טלְקמַה ייֵרְע-תֶא ּונָתָנ ןֹרֲהֲא ינְבְלְי< ם :הָּנְפְיַּב
 :ָהיִׁשְרְנִמ-תֶאְו עַמַּתְׁשֲא-תֶאְו ירְּתְיתֶאְו ָהיׁשָרְנִמ-תֶאְו הָנְבְלתֶאְ

 ןְׁשע"תֶאְוי ָהיֵׁשְרְגַמיתֶאְו ריִבְדתֶא היֵׁשְרְנמתָאְו ןליִחיתֶאְּ
 הָטַמְמּו5 ם :יָהיֵׁשְרְנִמ-תֶאְו שָמָש תיַּב-תֶאְו יִהיֵׁשְרְגמ"תֶאָו
 -תֶאְו ָהיֶשְרְגַמ"תֶאְו 'תָמָלְעתֶאְו ָּהיִשְרְנִמ"תֶאְו עַבָּג-תֶא ןֿמְְנְב
 :יםֶהיִתוחַּפְׁשִמְב ריע הָרְׂשְע-ׁשְלְׁש םֶהיֵרֲע"לְּכ ָהיֵׁשְרְנִמ"תֶאְו תוָתָנַע

 הַטַמ תיִצֲחַמַמ יהַטַּמַה תַחּפְׁשִמִמ" םִרְתּוְנַה תֶהָק יִנָבְלְו5ּ ס
 םִתֹוחַּפְׁשִמְל םּוׁשְרג יֵנְבְַוז ם :רֶׂשֲ םיִרָע לֶרּוגַּב הָשַנְמ 'יצח
 ּהָשָנְמ "הָטַמַמּ יִלָתְפַ הֵטַמִמּו רשֶא הָּפַמְמּו רֶכשַשִי הָטַמַמ
 הַטַמִמ םַתּוחְּפָשַמְל יִרְרְמ יִנָבְל* ם :הַרְׂשֲע שלש םיִרָע "שבב
 :הָרְׂשע םיַּתְׁש םיִרָע ילְרּונּב ןּולְבָז הַמַמַמּו דנ"הַטַּמַמּו ןֵבּואר
 נתי < :םַהישְרְגִמדתֶאְו םיִרעָה-תֶא םיולל לֶאְרשי"ינב ְנָתְיַו 9
 ְֹןַמְנִב יִנְּב הָטַמַמּו' ןועְמָש-ינב הָטַמַמּו הָדּוהְיזינב הָטַמִמ ילָרונב
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 מ 'ו (A *6זזטע 3 ארטע) הָתָי | ל 00+855(64 + 'מ "ו (?) רּוצ"תיַּב"תָא | 45 * ות

6 Jos 21,17 (cf 6*( מ רו ןועְבְּנתֶא' | * 6S) AAauwe 9 Almatk || *6 
 ד. שט\ | 46 1 )cf ad Jos 21,5 et GPAS ék (6ןֶהישְרְנֶמדתֶאְו 21,19 95]

 הָטּמִמּו םיִרְפָא  et tum ins 6 Jos (cf 6 + Egpuiw)םֶתחּפֶשַמְל ( 0 suaהַּמַּמִמ
 | ו ד | 5 ₪ | 47 * 1 קזמ < ]0 2ז,6 הָטַמ (תיִצֲחַמַמְ) יִצֲחַמּו | * Jס5 + לְרֹוּגַב

 || 693 et in fin + vb nonnןְר | ל > [ 217 |49 105 21,8 + הָלֶאָה * 48

50 * <3 [05 21,9 | °° >6FA Jos. 



 1234 א םימיה ירבד 7,2—6,51

 יתֹוֲחְְּשִפִמּופו ס :'תֹומַׁשְּב םָהְתֶאּואְרְקירֶׁשֲא הָלֲאָה םירָעָה תֶא
 ירָעְתֶא םֶהָל ּונתִַוצ* :םִיָפֶא הַמַּמִמ 'םֶלּובְג יֵרָע יֵהְיַו תַהְק יְְב
 :ָהיִׁשְרְנַמ-תֶאְו רֵוְג-תֶאְו םִיָרְפֶא רֵהְּב ָהיֶשְרְנִמדתֶאְו םֶכָשתֶא טֶלְקִמַה
 -תֶאְוּ+ :ְהיִׁשְרגַמזתֶאו | ןורוח תיִּבדתֶאְו הישְרִנַמתֶאְ םַעָמְקְיתֶאְו
 הָטַמ תיִצָחַמְמּו5 :ָהישְרְנִמתֶאְו ןוּמְר-תנתֶאְו היֶשְרְנִמדתֶאְו ןולּיא
 תַחַּפשִמלי ָהישְרִגַמתֶאְ 'םַעְלְּבתֶאְ ָהיֵשְרְגַמ-תֶאְו ירֵנֲעדתֶא הָשַנְמ
 הָּטַמ יִצֲח תַחַּפְׁשִמִמי םושרג נבל ס  :םיִרָתּוּנַה תֶהְקיִגְבִל

 :ָהיֶשְרְֶנִמדתֶאְו 'תֹוִרְתְׁשַע-תֶאְו ָהיֶשְרְגַמ"תֶאְו ןָשְּבּב לוניתא הָשַנִמ
 "תֶאְו 'תַרָבְּב- תֶא ָהיָשְרְנִמ ד תֶאְו יׁשְדָכיתֶא רֶכשָשַי הטַמִמּו ז
 :ָהיִׁשְרְנְמ"תֶאְו יםָנֲע"תֶאְו ָהיֶשְרִגַמדתֶאְו *תומאָר"תֶאְו* :ָתיֵׁשְרְנִמ

 -תֶאְו ןּהְבע-תֶאְו ָהיֵׁשְרְנִמ"תֶאְו לֵׁשָמיתֶא רֶׁשֲא הָטַמַמּופ ס
 :ָהיִׁשְרְנַמ"תֶאְו בֶתְר-תֶאְו ָהישְרְנִמ-תֶאְו קקוח- תאו :ְהיִׁשְרְגִמ
 *ןּומַחְד תֶאְו ָהיַשְרְנִמד תֶאְו ליִלְּב שֶדְקְ תֶא יִלְּתַפַנ הָטַמַמּוי
 ֵרְרְמ ינבל ס :ָהיֶׁשְרְנַמ-תֶאְו "םיַתְיְרְק- תֶאְו ָהיֶשְרְנִמ-תֶאְו
 -תֶאְו ירֹובְּת-תֶא ָהיֵׁשָרְנִמ-תֶאְו 'ונּומְר-תֶא "ןּולְבַז הָטמִמ םיִרְתוּנַה
 -תֶא ןַבּואְר הָטַמִמ ןֶּדריַה יחַרְזִמל ל ֹותְרי ןֵּרְרל רָבָעַמּו :ָהיִׁשְרְגִמ
 -תֶאְו< :יֵהיִׁשְרְנְמתֶאְו הָצְהְיתֶאְ ָהיֶׁשְרְנְמ-תֶאְו רֵּבְדַּמַּב רֶצִּב
 -הָטַמַמּו5 :ָהיִׁשְרְנִמ-תֶאְו תעֿפיַמ-תֶאְו ָהיֵׁשָרְנִמ תֶאְו תומָדָק
 :ְהיִׁשרְנְמ"תֶאְו םִיֹנֲחמ-תֶאְו היִׁשְרגִמ"תֶאְ דַעְלְּב תומאְרתֶא דג
 פ  :ָתיֵׁשְרְגִמ-תֶאְו ריזְעְידתֶאְו היֵׁשְרְנַמ-תֶאְו ןובָשָחתֶאְו%

 ינבּו? :הָעְּבִרַא :ןורמשו יבישו "הָאּופּו עלות רָכשֶׂשִי יִנְבְְוי 7

5o 95 GF 660606 abrdcg Jos DW3 .. Np: | 51 *1 6 679 Jos 21,20 
 | םִיַצְבְק  cf 42 | 53 Jos 21,22ריע  | 52 1 6 Jos 21,21םֶלָרּג  | * 1 6 Jos‘ל:

55 “lc [05 21,25 JN | ל 1 6 nonn MSS 6A} (cf 5 et ad Jos) םעלב | 
6> Ic Jos 21,26 יִנְּב תחְפָשְמְל | 56 ** GF rarpiwv; 1 (cf 46 etc) םֶתֹהּפְׁשִמְל 

  | 57 * Josהָרְּתַׁשעּב, pזמ ₪1: 5 רותשע  Josמ |  vel 1 ut Jos 21,27יֵצֲחַמ

 |  65 60606 Aagwp * Acgnpwe 0 Dabereth S Debratןוישק | ל 21,28

v 58 >6 | =*1 6 Jos 21,29 Nib: et D3 ןיִע (e quo ₪ (ם"נע | 59 1 6 
Jos 21,30 למ | 60 1 c Jos 21,31 תֶקְלָח | 61 * GFF Xauwe Jos 19,35 NBD; 
 +  1 prb nbn || * Jos2r Ap || 62 * 60910355 Jos 21,34ראד תּמַח; 21,32

Jokneam .. et Qarta )6* Oedes).. || ל 1 6 6 ןומב vel 6 Jos 19,13* הָנומְר | 
© 65 Oaxxeia, Jos 21,35 )ל | 63 * 6°“ kara dvouds || °° <6% | 64 6” 
Maegpia = Mwpaas || 65 65 Pauuwv * Pauae || 66 6“ Fate(n)p Jos 21,39 

  | Cp 7,1°6F dour, Nu 26,23 jg | * Kaw), 0 (cf 60( aw) | > 6xרשי
ZouBpav. 



 ו 8

7,2—15 CHRONICA I 1235 

 -תיִבְל םיִׁשאָר לֵאּומְׁשּו יםָׂשְבִיְו 'יַמְחַיְו ילֵאיִריֹו היָפְרּו יע עֶלּות

 "םיִרָשַע דיִוָ יֵמיִּב םֶרָּפְסִמ םֶתרְלְתְל לח ידי .עלותל םֶתובָא
 היְחַרְזִי יִגְבּו 'הָיְחַרְזִי נע "יִנְבּו ם :תֹוָאַמ שָשְו ףלֶא םִָנְּׁ
 םתודלְתְל םהילע 4 :םֶלּ םיִׁשֹאָר הָׁשִמֲח יִהָיִׁשִ לאו הָידְבְעַו לֵאָכיִמ
 ּובְרַהיִּכ ףֶלֶא הָשָשְו .םישלש :הָמָחְלַמ אב יִדּודְּג םֶּתובַא תיבל
 םיִנֹומׁש םיִלְיח יִרוְּּג רֶכשְׂשִי תֹוָחְַּׁשִמ לבל םַהיַחַאְו :םיִנָבּו םיִשְג
 ספ | לָּפל םֶשָחָיְתֶה ףלא הָעְבַׁשְו

 ֹזעְו ןוֿצָא עלב יגְבוז :הָׁשלְׁש לָאעיריו ירבו על ןמננּי
 םיֶלְיֲח יָרּוּבִנ תּובָא תיִּב ישאְר הָׁשַמֲח יִריִעְו תומיִריְו לאינְעַ
 ירָבָב ינו ם  :הָעְּבְַאְ םיִשלָשּ ףלא םיִנָשּו םיִרָשָע םֶׂשְחיִתַהְ
 תֹותָנֲעַו 'היבאו יתֹומיִריו ֹיָרְמעְ ףיָביִעְויְָאְ רזעיִלַא שָויְו 'הָריֵמְז
 תיִּב יִשאָר םתודְלְתל םֶשחְיִתַהְו ;ירָכב יִנּב הָלֶא לכ +תָמְלַעְ
 לָאעידו ינָבּופ ם :םִיָתאָמּו ףַלֶא םירשע ליַח יִרּּבִג םתובֲא
 'שיִשְרַתְו ןָתיזו הָנענַכְּ - דּוָהֲאְו ןמִיְנִבּו "שיעי הלב ינְבּו .ןהְלְּב
 םיליח יָרּוּבִּנ תובָאָה ישארל לַאעידי יִנְּב הָלַאלָּבּי :ירֲחְׁשיִחַאו
 :הָמְחְלִמַל אָבְצ יֵאְצֹי םִיַתאָמּו ףלא רַשַעדהַעְבָש

 ;*רַחַא "יִנְב 'םָשָח ירי יֵנּב יֹםַּפֲחו םָּפְׁשְו

 ס :"הֶהָלְב יֵנְּב יםּולׁשְו ירצו יָנּונְ ילָאיִַחְי יִלָתְפַנ נב
 -תֶא הָרָלֵי הּיַּמִרֲאָה שגליַפ הֶדָל רֶׁשֲא לַאירׂשַא הָשַנִמ יב

 *םשְו 'םיִּפָשלּ םיִפָחְ השֶא תקל יריָֿמּונפ :דַעלג יבא ריִכמ
+ 6% 3 | * 6% Eukav * leuov 1 lauw | 5 657 --ן | 5 trsp , ad ליח | 

 6 crrp, item postea || 5 6% lez(e)pia || 5 67 Agia || > GFל * | 1 2 45%

lwaia |] 6 * ins 6 pl MSS 383 (ינב | b-b GF 406.06 * Boxop 0 Bechor 

 * 6ל |  || 8° 6% Agaxer, crrpירּוע = הירוע ע ל *65 7 | 0

 א  | 3 6 Auap(e)ia | > GFם\6ו0טוטסצ 1 =גושטסו  6Fהָיְרִמְז | < גז" ינע--,

Avpnue = x, lepuwe || 1 6A x. Agiou(d) | 6 GF Feueeo * EAueBeu 7 AAa- 
uwe | * 6% Auayeip || ro 3 Seb ןֶבּו- | b 6% --ם (bis) | * א שיִעי QOGPLy 

 ||  700600604א.  Aue | * get —vaav * —vavav || f 6שועי | 5 695 א 1,35
4 6 Accaap || 12 ** [ prb (cf Nu 26,39) Dn .םֶפָשְו (65* א EZa(r)pew(u) 

x. .ג(ח)יק6וצ(ג) - א. 200 א Hpav) || ל 6 Qpa, 0שק6, !6קוןגסט! ; prps J cf 

Gn 46,23 | 5 6* ya (םושָח) cf Gn 46,23% Ago, F legdovd, Nu 26,42 

 ’ | > <6%, 6* Aop; lacuna? || 13 * 23MSS sineדנְּב  0 Hasim | © 6םֶחּוש;
cf Gn 4624; Nu - ,48; /- .6וסומג || ל 65 א! lcgemp * .א 2000 || " 5 
6 Gn 46,24; Nu 26,49 DW) || 4 65 Balla, FF BoA(ajau )134-0166 abrod); 

frt lacuna || 14 dl (e ;[הד]לי רשא cf Nu 26,31) | 15 ₪ ְדַעְלְג | ral 

(gloss) | © ins frt [ הָכָעַמ ותַשֶא 
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 רוי גב דלל הניה רפא "נשק םש הפעמ" רתחא
 ויָנְבּו "שְרָש 'ויָחֶא םשו שרי ומַש אָרְקִפַנ ןַּב 'ריִכְמתָשֶא הכעמ
 :הָשַנֶמְהַּב ריִכָמְְְּב רֶעְלִג יִנָּב הָלֲא ןֶדְּב םלוא ינבּויז :םֶקָרְ יםְלוא
 :הָלֲחַמ"תֶאְו רֶזַעיִבַא-תֶאְו דוהָשיִאד תֶא הָרְלְי תֶכַלמַה ּוִתֹחַאוי
 ס  :םַעיִנֲאַו יָחָקלו םֶכָׁשְו 'ןיָחַא יעדיִמש יִנָּב ּויָהְיַופ

 ב יהָעְלאְו רב תחת ב ידָרבּו יחלתוש םִָרְָא גבי
 םּוגְרַהְו דָעְלֶאְו רֶזִעְו ֹונְּב חלֶתּושו נֶּב דָבְָויי :ֹנְּב יתַחָתְו
 לָּבַאְתְיַוי* :םָהיֵגְקַמ"תֶא תַחֲקְל ּודְרָי יִּכ ץֶרָאְּב םיָכָלוְנַה תניִׁשְנֲא
 וּתְׁשֲא-לֶא אביו :ֹומֲחַנְל ויַחֶא ּואָבַיַו םיִּבַר םיִמָי םָהיִבֲא םִיְרְפֶא
 :ותיִבְּב הָתְיָה הָעָרְב יִּכ יֹהָעיִרְּב ומָש-תֶא יאָרְקינ ןַּב ךֶלֶּתַו רַהָּת
 ןֹנִא תֶאְו ןוילעֶה"תֶאְ ןוּתְחִּתַה ןוָרֹוח-תיֵּב"תֶא ןֶבּתַ הָּרָאְׁש ותו
 וָנְּ ןְֶעלפ :ֹוָנְּב ןחתו ֹוֵנְּב חַלְתו ףַׁשָרְו ֹונְּב חַפְרְו5 :הָרָאְׁש
 ְתְֲחַאו :ונְּב עׁשֹוהְי ּונְּב ןונ :נְּב עָמָשיִלֶא ֹונְּב דּוָהיִמע
 ָהיֶתְנְבּו רֶזג ברעמלו יןרענ חַרֶזַמְלְו ָהיַתֹנְבּו לא תיִּב םֶתּובְׁשַמּו
 ןָאש-תיב הָשנֶמיִנְב ירי לַעְרַפ :ָהיֶתְנְבּו 'היע-דע ָהיתנְבּו םֶכָשּו
 ּובָשָי ּהָלֲאְּב ָהיֶתֹונְבּו רוד ָהיֶתונְבּו דְגָמ יָהיִתֹנְבּו ְךֵנעַּת ָהיַתֹנְבּו
 ספ  לֶאְרָשְיְַּב ףסוי יֵנְּב

 יִנְבּויי :םֶתוחַא חַרָשְו הָעיִרְבּו יִנְשְיו הָּוָשִיְו הָנְמִי רשֶא יִנָבְי
 יטֶלָּפַתַא ,דילוה רֶבָחְוי* :תַוָזְרַב יִבָא אּוה לֵאיּכלַמּו רֶבָח הָעיִרְב
 ספ טְלֶפַי ינו :םֶתוחַא אֲעּוׁש תֶאְו יםָתֹוחזתֶאְ ירמושתֶאְ

 'הָּבחְו 'הָּגְהּוְרְו יחא ירָמָש יְבו+ :טלְפו יִגְּב הָלֶא 'תֶושעְו 'לָהְמַבּו
 15 % | 6 ויָתֶא םָשְו תֶכְלַמה | < N cfט 26,33% || 16 * 1 ₪ דָעְלַּב | ל ל >65||

MeAxa®ךֶבּו | 18 65% (ף) א\ט\60(6 1  Seb6 םֶלֶיְנָא | 17  % || Zoupos5 65  
Ao— ||7 א.  Aakeau65 א.  © || (aa)aau(v)65 הָר-- | ל 6  * jgיי  . 

 || רֶכָּב? 2000 || 5 6 xk. Paau (vel pro Oaau?); 3 Nu 36,35ג00 6% 5
c-c eas, Nu JNA cf 67155 0000 1 8 GBA EXcaha, Aaada 2 EAead 3 העדלא | 
> 65% Nooue | 21 65 --והו | 23 * 4155 63 A] | ל 6% Bapyaa || 24 67 
Hp— (?ריע) || 25 65 20000; ins 1נֶּב 6 1oMSS | 26 6° aliter | 27 6“ 

Nouu, 9 Nun; al loc }i3 || 28 * Jos 167 הָתְרַעַב | ל sic optim MSS 6 GF; 

8 mit MSS Edd nly | 29 ** GPA א. 606 6קושצ || ל 62% +x. Bala(a)d . 

cf Jos 17,11 (םעלבי) | 30> Nu 26,44 sed cf Gn 46,17 | 3r 0 תור 

  (sed cfרַמׁש  | 32 * 6” Ipauna (crrp) || * 65 prbב  2; 16 6” (Bn[p]zae)א
  6” [Juagank proל ||  | 33° Var? jog 6” 0006 * Weonxtן-- 6 || (34°
Bauanh *; = Baaua® | > Var® 6 W; 65* ny ע niwy| | 34 * 65 Ee(u)unp 

 (רַמְש ?) :א5 6* דש || * ה הָּנהְרְו א הָנָהּורְו | = 1 6 0 הָּבְחְו; א הָּכְחַי.
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 חַפּוצ יִנָּב :לָמַעְו יׁשָלְׁשְו עֶנְמִיְו "חפוצ ּויָחֶא 'ֹםָלָה-ןְבּו :םֶראְו
 יהׁשְלְׁשְו אָמָשְו 'דוהְו ירְצַב :"הָרָמִיְו יָרָבּו לעּושו 'רַפנְרַחְו יחוס
 אל יִנְבּופ :'אָרַאְו 'אּפְסִפּו יהֵּנְפַי רֶתָי וגב :אָרַאְבּו "ןֶרְתִיַו
 תֹוָבֲאָהתיב יִשאְר רַשָאדיִנְב הָלֶא ל :איִצְרְו ילָאינַחְ חַרָא

 הָמְֲלמּב אָבּצַּב םָשָחְיְתִהְ םיִאיׂשָנַה יִשאְר םילָיח יָרּוּבִג םיִרּורְּב
 פ  :ףָלֶא הׁשׁשְו םיִרָשָע םיִׁשְנֲא םֶרפְסִמ

Sיִשיִלָשַה חַרְחַאְו יִנָשַה לֵּבְׁשַא וָרְכָּב עַלָּבתֶא דילּוה ןַמְינִבּוי : 

 אַרְנְו ירא .עלבל םיִנָב ויהיו :יִשיִמְחַה אָפְרַו יִעיִבְרַה הָחֹונ
 :'םרוחו "ןֶפּופשּו אָרְְו5 :'ַחוְחאו ןמענו 'עושיִבַאו+ :'דּוהיִבַאְ

 םּולְגי עַבָג יֵבְׁשֹונְל תובא יִשאְר םַה הָלֶא 'דּוחֶא יִנְּב הָלֶאְו

 אָּנע-תֶא ידיִלוהְו םֶלְגָה אּוה אָרְגְו היחאו ןָמעֶנוז :יֵתַחְנְמ"לֲא
 םישוח םֶתֹא וָחְלְש-וִמ בָאומ הָרׂשִּב רילוה יםִיֹרֲחְׁשו :ירֲחיִחַא-תֶאו
 אָיְבְצתֶאְו בֶבּויִדתֶא תשא ישדח-ןמ דלי :ףיִׁשְ יאָרעֶּבזתַאְ

 הלא הָמְרַמתֶאְו 'הָיְכְׂשדתֶאְו 'ץּועְידתֶאְוי :םֶבְלמתֶאְ יאַשיִמ"תֶו
 :לעַּפְלָא-תֶאְו בּוטיִבַאתֶא דילוה םיִשָחַמּויי :תֹובָא יִשאָר ֹויָנְב
 דלתא יונואדתֶא הָנְּב אּוָה 'דָמָשְו םַעָשִמּו ירָבע לעַפלָא נבו
 ןוליא יבְׁשֹוְל תובָאָה ישאָר הָּמַה עַמְשו הָעְרְבּו :ָהיַתְנְבּ

 הָיְָבְזּו5 :'תוָמְריְ קש "וְָחֲאְווצ :תנ יֵבְׁשְייתֶא ּויָרְּבַה הָּמַה

35° lc Seb GY ‘JQ: | ? 6% 000 (crrp) * טטסטג! || © 6" Zouga || 

  Apiagep | © 5(רפרנחו) , ¥ א.  Avappapםֶלָשְו [ 567 0 ַחיס | ל 65 א. 9%

 א  ? (cf 83%) | 5 65דּוהַאְו  0 | 56 >. luapn | 37 * 65 2000( || * 6Xא.
20606 9 ef Salusa || % 2155 6* רֶתִיְו (6ל הָרְתְְו?) | 38 * סז הנופי 2 
liga * 6שומג! || * 65 —a1 || * 6 —an | 39 * GPA Ma © ₪00 || ל Var® 

 | חַרְחַאְו ?; | 6 אט 26,38 םֶרְלְֲחַא | 2 6 'זי? * 'וג? * | Cp 8, 1 6לֵאיִנח
3 51 6 9155 GAFMS5 Gn 46,21; אט 26,40 TN | ל 67 kai Awa (= Awd); 
 ||  Ayiaא.  SPASל ||  cf 7,377 et 186 3,15 | 4 * 65 --0006קזמ דּוהַא יִבֲא ]
 םפוח] | 61 דוהא;  1 6 Nu 26,39ל ||  64+%55 Zwgavאט 26,39* ם---; * 5

GY Awd ut Jdc 3,15 )67 6 ante 5) | ל 6A 6(0)ו-- * Mavovas || 7 * 6"+- 
Fnpa, 6A + 00166 lr(A)aau || ל pl MSS ;--דגה Gl MSS [Jax ad | 8 : 65+ 

M3 Dq— --(ןיר--) 6- 66שק6ש | ל 1215 6% אד (cf 9% || © 6 ותַשֶא | 

  mit MSSל ||  * 67 Iwasף * 6*% 9% אדעב 3 שרח |? 6 "מ * ע "זמ || ז0
6A בש | זז 6* 'ִפֶלֶא' | r2 * ca 1%/155 Tay 65% 0885 7 Agep || * mlt MSS 
Edd 6%*3 --ר 67 x. Eauainh || © GPMSS Qva(v) 1 —wv || 13 6 (ו)\טוג 
AQvAwv || 14 * 1 c 6° םֶהיַחַאְו et ins } לעַּפְלָא cf 17 ||? 6* Zwonk 7 Zidax 

 . 27םֶחרי = ° |  Sesac, sim 3ע
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 הָיְדבּול :הָעיִרְב יִנְּב 'אָחויְו יהַּפְׁשִיְו לֵאָכיַמּופ :ירָרֲעְו דָרעוי
 :לעַפְלָא יִנָּב בֶביְו האלז יֵרָמְׁשִוְו :רָבָחְו יִקְזִחְו םלׁשַמּ
 היאָרְבּו הָיָדעוי :לֵאילֲאְו יִתָלְצְו יניִעיֵלֲאְו>ס :יְִּבזְו יִרָכַדְו םיִקיְויפ
 :ןָנָחְו יִרְכַזַו ןיְּבַעְו :לאיִלֶאְו רבַעְו ןֶפָשיְו> :יִעָמְש יֵנְּב תֶרָמָשְו
 :'קְׁשְׁש יֵנְּב ילָאינפּו * היפו :הָּיִתְתְנִעְו םליִעְו יהיְננַחוו
 :םָחֹרְי יִנָּב יֶרְכְזְ הָיִלָאְ הָיִשְרַעְיְוז :הילתעו הֶיִרֲחְׁשּו ירְׁשְמְׁשְופ
 :םִלׁשּוְריִב ובשי הָלא םיִׁשאָר םֵתּודלְתַ תֹוָבָא יִשאְר הָלֲאי
 רֹוכְּבַה ּונְבּונפ :*הכעַמ ותְׁשֲא םשו "ןוַעְבְנ יִבַא ּובָשי ןועְבְנְבּו9

 תולקמּ> :ירכ יויָחאְו רודי :בֶדָנו 'לעבו שיקו רצו ןודבע
 -םַע םֶלָשּוְריִב ּובָשָי םֵהיֵחַא דג הָּמַּהְףַאְו הֶאְמשדתֶא דילּוה
 לּואָשְו לּואָשתַא דילוה ׁשיָקְו שיק-תֶא דילוה רָנְו ס םֶהיִחַא
 ב :לעּבְׁשֲא-תֶאְו בָדְניִבַא-תֶאְו ג ווְָנֹהְתֶא דילוה
 הָכיִמ ינְבּונ5 :הָכיֵמ-תֶא ריָלּוה לַעַּב ביִרַמּו לעב ביִרָמ ןֵתָנוהְי
 הָּבַעוהִיַו יהָּבַעוְהְיתֶא דילוה דחו :זַחֶאְו ו ַעְרֶאְתְ יִדלַמְ ןותיּפ
 :*אַצומדתֶא רילוה יִרָמְזְו יִרָמְז-תֶאְו יתְומזעתֶאְ תַמְלַעְדתֶא דילוה
 :ּונּב ילַצֶא ֹונְב הֵׂשְעְלָא וָנְב 'הָפְר יאָעְנַּבִַתֶא דילוה אָצומּוז
 לאַעָמְשיְו "ףרָכּב ו םקיִרֶזע םַתומָש הָלֲאְו םיִנְב הֶׁשש צא
 ויָחֶא יקשע וָנָבּופ :לַצֶא יִנְּב הלֲאלְּכ ןְנָתְו יהָיְדַבֹעְו "היְרעֶשּו
 םלואדינב ויהי :ישְלשה טלָפיִלֶאו ינָשה שּועי ורכב ?םלּוא

 הֶאמ םיִנָב יִנָבּו םיִנָּב םיִּבְַמּו תֶשק יִכְרִד ליַחדיִרוּבְג םיִשָנַא
 פ = = ןָמָיְנַב ינְּבִמ הָלֶאְדלָּכ םיִׁשִמֲחַו

 לֶאָרְׂשִי יִכְלַמ רֶפָסְלַע םיִבּותַּכ ימָנַהְו ּושָחְיַתִה לארשידלְוי 9

Apwd x. 0560 || 16 5 65 200 | » SAL.א. 955 * א.  GF x. Qpnp15 =  
Eauapet ||17 67 היקזחו |20 1 6 6* יִניִעַויְלָאְו | 21 67 א.  | ietia > (+) 

 22 609* <. QBnd - א. ABep cf 12 || 24 6%*+יִרמַעְו | 25 * GTS + א
 ew | ל 65 הירפיו 4! <. Iepadia 3 הירפ | < ?KE 'יָנפּו 06914 ‘נפו |

cf 9,35 |14° | 26 1? 6 6* הישמשו | 27 6 ? הירשעיו | 29 * ֹוח לֶאּועְי  cf4  
 ל 65-98 הכלמ 6°55 הכימ? | 30 * 6% הָנְבּו | ? iחפ 6 6% 9,36 רַנְו |

Zexpt7 א.  Za(k)xoup6 א. A(ו)טוסטצ || *  praem x.ויָחֶאְו -  AL31 * 6? ןיִחָאְו  
 9,37 הָיְרַכְזּו; ins c GAS 9,37 תולקמּו | 33 1 רַנְבַא | 34 Vr "יִרָמ טז 9,40
 semel | 35 * 6+. ליָּכלַמ = Maawe || * 9,41 'חתו || 36 * 6% (9,42) הע

 GF !שפ6 | 5 GALgY תומְזע ? | = 6A אצימ | 37 * 6 אנעב? | 3 *6 
x. Atapiac |63 ּורָכַּב | ל 61+  AgganA || 38 * pl MSSיפְר | < 69% =6ףג 1 n 

 5 6 א. 056 | 39° 6" Agex 5 מג | * 6% יא | Cp 6, 1° 67% םש--
 הָּמַהְו 1 4.
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 םֶתְְחַאּב רשא םיִנשאָרֶה םיִבָשויַהְו :םלעַמּב לַבְבְל 'ּוְלְגָה הָדּוהיְו"
 ּובְׁשִי םֶלָשּוריִבּ :םיִניִתָּנַהְו .םִיולה םיֲִהכַה לאְרְשי םֵהיִרֲעְּב
 ייתּוע'+ :הָׁשֹנֲמּו םִיָרְפֲא יִנְּב ןּו ןֵמְָב יגְּבְִמּו הָדּוהְי יֵנְּבְרַמ
 -ןְמּופ :הָדּוהְידְּב ץֶרפ ינְּב"ןמיִנְּבִּב יֵרְמֲאְדָּב יִרָמַעְָּב דּוָהיִמַעְְְּב

 -שש םֶהיֵחַאְו לֵאֹועְי חַרָז יִגָּבןִמּו6 :יָנְבּו רוָכְּבַה היָׂשע "יִנליִשַה
 יהיודּוהדְּב םלשִמ" ןּב יאולס ןמְְנְּב יִנְּבןִמּוז :םיִעָשַתְו תואַמ
 -ןֶּב םֶלָשִמּ יָרְכְמּב יִזָע"ןב הָלֲאְוי םֶחְרְי"ְּב הָיְנְבִיְ :הָאְנְסַהְְּב
 תֹוִאַמ עָשְּת םתודלתל םהיִחַאְו : :הָיָנְבְיּב לֶאּוערְּב היִטפָש
 :םֶהיִתְבַא תיבל תובָא יִשאְר םיִׁשְנַא הָלֵאלְּכ הָשֶשְו םיִשָמָחַו

 הקְלַ ןְב יהיְרזעְיי :ןיכיו ביה .הָיעַדְי םיִנֲהְכַהןמּוי ס
 ס :םיִהלֲאָה תיּב דָנְנ בּוטיִחַאְּב תויָרְמְְּב 'קּודְצדְּב םִנׁשְמ"ְּ
 -ןּב לַאידעֶּב ׂשעַמּוי הֶיַּכלַמְִּב רוִחְׁשַפ"ְּב םֶחֹרְיְּב 'הָיְדִעְויי
 תיִבְל םיִׁשאָר םֶהיֵחַאְוי :רָמאְְּב 'תיִמלְׁשְמְְּב "יםָגְׁשְמ"ְּב הָרְָחִי
 דובע תֶכאָלַמ ליַח יִרוָּבַּג םיִשְׁשְו תֹואַמ עַבָשּו ףַלֶא םתּובֲא
 "ב םָקיְֵזעְּב בָּׁשֲחוְב הָיָעַמְש םִיוְלַהדןַמּויצ :םיִהְלאָהתיּב
 אָכיִמְדוְּב הָיְנִּתַמּו .לֶלג ישרח רקּבְקַבּוי5 :יֶרָרְמ יִנְּבְְִמ הָיְבְׁשֲח
 הָיְכָרָבּו ןּוִתּודְיְּב ללג ךןָּב 'היעמש ןְּב יהָיְדַבֹעֶויֿפ :ףַסֶאְרִּב רכז
 םיִעָׁשַהו :יִתָפֹוטְנ יֵרְצַחְּב בֵׁשויַה הָנָקְלֲאְְּב "אָסֶאְְְב
 הֶּגַהְדדַעְוי* :שאְרַה םּולש םֶהיִחַאַו ןַמיִחַאַו ןֹומְלטְו בּוקעְו םּוְלש
 םולְׁשְופ :יִול יִנְּב תונֲחמְל םירעשה הָמַה הָחָרְזִמ ְּךְלַּמַה רַעָשְּב
 תֶכאְלִמ לע םיִחְרְקַה ויָבֲא-תיבל ויָחֲאְו ַרְקִּב ףָסְיְבֶאְןְּב אַרֹקְּב
 יִרְמְׁש הוהְי היל םֶהיִתְבַאְ לָהֶאְל םיִּפַּפַה יִרְמַש הָרֹבְעֶה
 :ֹומעְו הָוהְי םיִגָפל םֶהיִלְע הָיָה דיגְנ רֹוְעְלֲאּ סָחְניִפּוצפ :אֹוְבָּמַה

x b-b GBA --םיִלְנמב הָד (trsp ,), sim 9 || 2 "* GF invers; F+xai.. 01א || 

4° ins )6 7.10.14: Neh 11,4) ?הי יֵנְּבִמ | * = הָיָתַע Neh; 6* we 

¥ Ove ו = הָיְרַמַא ? Neh; 6%* om || dlc QGMSSy (ְא673 ןְמָיְנִּב) ; ןמ יִנָּב | 
  |76לאועי  cf Nu 26, 20 || 5 S ef Basia frater 1psius || 6 6יִנָלָשַה ]: 6

ZaAwu cf 2,33 | % 1 prb c Neh 11,9 הָדּוהְיְו | 8 = nonn MSS 6”! או 
  ? 6%יֵנְב | 60 ₪ ריִכָמ, 4 3 | < 658 היָנְכי (8 היִנְבִי) || זס * 6% הָיעַרי

 ||  | 5 61 Zaddoukיש  * Neh 11,11"יָרַּב | זז  Neh 11,104עֶדיי |" 6 םי--,

12 * ass 3 הירועו | ל-ל Neh 11,13 יִזְחַאְַּב לַארועדןב יסשומע | 85 
 . ?( | 15 = 67 x. Baxap x. Paישע  | 5 - ni— | 13 VarS bn (excםילַש
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 1240 א םימיה ירבד 7-2

 םיִרּורְבַה םלָּכ< :דעומ לֶהאְל חַתָפ רעש הָיְמְלָשְמ ןֶּב הֶיְרְזי
 םֶׁשְחִיְתִה םֶהיֵרְצַחְב הָּמַה רָשָע םִיִנְשּו םִיָתאָמ םיפפַּב םיִרְעָשְל
 "לע םֶהיֵנְבּו םהְו :םָתְנּומָאְּב הָארֶה לֵאּומְׁשּו דד דפו הָּמַה
 תוחור עֶּברַאל=4 :תֹורְפְׁשִמְל לָהָאָה תיֵבָל הָוהְיְתיִבְל םיִרָעָשַה
 םֶהיִרְצַחְּב םֶהיִחַאְו5 :הָּבְגְנְו הָנֹופְצ הָמָי חַרַזִמ םיִרְעַשַה ּויָהָי
 הָמָה הָנּומֲאָב יי :הָלֶא"ַע תעלָא תַעָמ םיִמָּיַה תַעְבָשְל אובְ
 -לַעְ תֹוכְׁשְלַה-לע יהו םיולה םֵה יםירעשה יִרְבְג תעַּבְרַא
 םֶהיִלעְיִּ וניל םיָהֹלֲאָהתיֵּב תֹוביִבְסּוז :םיִהְלֲאָה תיִּב תֹוָרְצֹוֲאָה
 הָדֹבעֶה ילכ-לע המ :ירקבל רקבלו ָּתְפַמַהְדלע םהְו תֶרָמְשמ
 םיִלָּבַהדלַע םיִּנָמִמ םֶהַמּופ :םּוָאיִצֹו רָּפְסִמְבּו םּואיִבָי רֶּפְסַמְביִּ
 :םיִמָשְּבַהְו הָנּובְלַהְו ןמְׁשַהו ןַייַהְו תלה לַעְו שָרְקַה לב לָּ לע

 םיוְלַהְןִמ יהָיְתִּתַמּויי :םיִמָשְּבִל תַחָקְרּמַה יֵחָקְר םיִנָהָכַה יִגְּבְְִמּויי
 "ןמּ* :'םיִּתְבַחַה השעמ לַע הָגּומָאְּב יִחְרְַה 'םֶלָשֶל רֹוכְּבַה אּוה
 :תָבַש תּבִׁש ןיִכָהְל תָכְרעִמַה םֶחְללִע םֶהיֵחַאִמ יִתָקְקַה נב
 םֶמּוידיּכ יםיִריטּפ תֶכָשְלַּב םִיִלַל תֹוָבֲא יִשאָר םיִרְרָשְמַה הָכֲאְ
 םֶתֹודְלִתְל םיְוְלל תֹוָבֲאָה יִשאָר הָלֲא :'הָבאָלְּמַּב םֵהיֵלֲע הָלְיְלְ
 -יִבַא ּובָשָי ןוֶעְבַגְבּופ = ם ָּלְשּוריִב ּוכָשָי הָלֶא םיִשאְר
 שיקו רּוָצְו ןודבע רֹוכְּבַה וְבּו :הָכֲעַמ ותְׁשִא םֵׁשְו ילֶאועי ןועְבְנ
 דילוה תֹולָקַמּו :תוְלְקִמּו 'הָיְרַכְזּו *ויָחַאְו רוָדְגּגיז :בֶדָנְו ךנו לעבּו
 ס | :םָהיֵחֲאמע סֶלָשּוְריִב ּובָשָי םֶהיַחַא דָגְנ םַה-ףַאְו טָאמְׁש-תֶא
 -תֶא רילוה לּואְׁשְו לּואָשְתַא דילוה שיקו שיק-תֶא דילוה רֶנְפ
 ןָתָנּוְהְידןְבּו :לעבְׁשֲא-תֶאְ בֶדָניִבַאתֶאְו עּושהיִּכְלמתַאְ ןֶתָנּוהי
 יִדְלַמְנ ןותיפ הָביִמ יִנְּגיי :הָכיִמתֶא דילוה לעב-יִרמּו לַעָּב ֿביֵרָמ
 -תֶאְו תַמְלְע-תַא דילוה הָרְעַיַו יהָרָעְיתֶא דילוה \ זֶחַאְו ב :עְרְחַתְ
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 0,43- 4 6 א 1684 1 1241

 -תֶא דילוה אָצּומּווג :יאצומ-תֶא דיִלֹוה יִרְמָזו יִרְמז-תֶאְו יתָנָמְזַע
 םיִנָב הָשָש צאו נב יא ונב הֶשעַלֶא וָנְב היָפְרּו 'אָעְנֶּב
 ןגָתְו יהיְדבְעְו יהיְרעְׁש לאעַמׁשי יגרכב וםָקיְרזע םֶתומְׁש הלא
 ּפ לא ינּב הָלֶא

 םיִּתְשְלַּפ יֵנּפִמ לֵאָרְׂשִי-ׁשיִא סנו לֶאָרְׂשְִב יּוִמֲחְלִנ םיתְׁשלַפ 10
 יֵרֲחֲאְו לּואָש יָרָחֶא םיּתְׁשְלְפ ּוקְּבְדיִו> :עְבְלְ רהּב םיִלְלֲח ּולָּפיַו
 יִנְּ עּושיִּכְלמדתֶאְ בֶדְניִבַאתֶאְו ןָתָנוְידתֶא םיִּתְׁשלַפ וכו ויָנְב
 ליו תשקּב םיִרּומַה והָאְצְמיו לּואָשדלע ּהָמָחְלַמַה רָבְכַתַו :לואש
 ּהָּב יִנֵרָקָדְוְּךְּבְרַח ףֶלֶׁש ויל אָשנ" לֶא 'לואש רָמאיַו+ :םיִרויַהְדְִמ
 אָרְי יִּכ ויִלָכ אָשנ הָבָא אל יִבדּולְלַעְתַהְו הָלֲאָה םילרעה ואבי"
 תָמְדיִּכ לכ אשנ ארי :הילע לַּפיַו בֶרְחַהתֶא לאש חקיו דאָמ
 יוינְּב תשלְׁש לואָׁש תמו :תֹמיו בֶרֶחַהְלַע אּוָה-םִג לפיו לּואש
 "ּוסָנ יִּכ קַמֲעְּברַׁשַא לארי ׁשיִאלכ ארי :ּותַמ וָּדְחַי ותיִּבָכ
 ּוָבָשיַו םיִּתְׁשְלְפ ואביו וסְנִיַנ םֶהיִרָע ּוְָזעַיַו ויָנָבּו לאש ּותַמיִכְו
 םיִלְלֲחַה - תֶא טשפל םיִתְשַלָּפ אביו תַרָחַמְמ יִהיוי ם :םֶהְּב
 ּואָשיו ּוהָטיִשַפִיו 9 :ַעְּבְלג רֶהְּב םיִלָפְ ויָנְּבדתֶאָו טּואָש"תֶא ואְצְמִיַו
 =תֶא רָשבְל ביִבְס םיִּתְשְלּפ-ץֶרֲאָב ּוהְלׁשו וְלָּכדתֶאְ ושארדתֶא
 וּתְלָנְלִג"תֶאְ יםֲהיִהלֲא תיֵּב ויִלָּכתֶא ּומיִׂשַּוופ :םַעָהדתֶאְו םֶהיִּבצע
 הראל תֶא רעלנ שבָי יל ּועָמשיַני* ם :ןֹוִגָּד תיִּב ּועְקָת
 יתפונתַא אשי לח ׁשיִאדלכ 3 מוקי :לּואָשָל םיּתְׁשִלַפ רׂשָע
 םֶהיֵתֹומְצַעתֶא ּורְּבְקִיַו "הָשיִבָי יםּואיִביַו ויָנָּב תפוג תֶאֹו לּואָש
 ֹולֲעַמְּב לּואש תָמיַ :םיִמָי תעֶבַׁש ּומּוצִיַו שביב יהלֶאָה תחת
 בֹוֲאָּב לאש רַמָשדאְל רֶׁשֲא הָוהְי רביע הוהיִּב לעמ"רשא

 ריודל הָבּולְמַהד תֶא בפיו ּוהָתיִמָיַו הָוהיִּב ׁשֵרָד" אלו :ישורדל |

 | פ תשיר
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  I1,1—17א םימיה ירבד 1242

 ְךַמְצַע 'הָּנַה רָמאָל 'הָגּוָרְבָח ריִנְד"לֶא לֵאָרׂשִי-ילְב ּוצְבקיַניי 1
 יהָּתַא 2 לאש תֹויָהְּב םג םושָלָש םָּ למת :ּונֶחְנַא רש

 0% "מע לע ד הָיָה הָּתְַו טרשת ימעזתֶא
 תיִרְּב דיו יםָהְ תרכיו הָנּורְבָח מַה לא לֵאָרְׂשְי יָנקזלָּכ ואבי
 הָוהְי רַבְדָּכ לַאְרְׂשִי-לע למל דיִוָדתֶא וחָשִמיו הָוהְי יִנָפִל ןוְרְבָחְּב
 סּובִי איה" םלשורי ילֵאָר ןשוחלכְו דיו ךלי< ס :לאּומְׁשִיְּב
 אֹובָת אל דיור יםובו יִבָשי ּורָמאיו' :'ץֶרֶאָה ייֵבְׁשְי יִסּובְיַה םָׁשְו
 -לָּכ דיו רמי :דיִוָּד ריע איה ןויצ תַדְצִמ"תֶא דיו רַכְליו 'הָנַה
 ךןֶּב בָא הושאר לע רֶׁשְלּו שארל הָיְהָי הָנּוׁשֹאָרְּב יסּובי הָּכַמ

 ורוד ריע דיוק ₪ לע רַאְמַפי דיִוָּד בש ושאל יהְיַנ הָּורֶצ
 רָאְׁש-תֶא הָיַחְי בָאֹוְו ביִבְּסַה-דַעְו אולַפַהְְִמ ביִבְסִמ ריִעָה ןֶבָיַ
 פ  וָמַע תוֶאְבִצ הָוהיִו לוָדְְו ךוֶלָה דיִוָּד ךְלַינפ :ריִעָה

 וָתּוכְלַמב וָמַע םיִקָּזִחְתַמַה יודל רֶׁשֲא םיִרֹבְגַה יֵׁשאָר הָלָאְווס
 הָלֲאווי ס :לֶאָרְׂשִי-לַע הָנהְי רבְדַּכ וביִלְמַהְל לֵאְרְׂשִהלְּכ- םֶע
 יםיִׁשולְשַה שאר יִנומְכַחְְְּב "םעבָשי דיודל רׁשֲא םיִרּבְגַה 'רָפְסִמ
 ויָרֲחַאְויי :תַחֶא םַעפַּב לָלֲח תֹואַמ"יׁׂשְלׁש-לע וִתיִנֲח-תֶא רֶרּועדאּוה

 -םע היָהיאּוְה ג :םיִרּבְגַה הֶׁשֹולְׁשְּב אּוה יִחֹוחֲאָה ודודְּב רֶזְעְלֶא
 תֶקְלָח יִהִּתַ המֲחַלִמל םַשּופָסֶאְנ םיִּתָשַלַּפהְ םיִמּד יִסַּפַּב דיו
 ּוָבָצְיִתְיַנ+ :םיִּתְׁשִלְפ יִנָּפִמ ּוסָנ םִעָהְו *םיִרּועְש הָאלמ הָרָׂשַה

 הָעּוׁשְת הָוהְי 'עשויו םִיִתְשלָּפתֶא "כו הולי הָקֶלָחקִוְתְב
 דלֶא רֶצַה-לע ישאר םיִשולָשַהְְוִמ ּהָשולָש ּודְרִיני5 :הָלּודָג

 דיְֶדְוֿ :םיִאָפְר קָמַעְּב הָנֹח םיִתְשַלְפ יהָנֲחַמּו םלדע 'תָרָעְמ"לֶא דיו
 רָמאיַו דיו ואְתִיַויז :םָתָל תיבְּב וָא םיְִׁשלְפ ביִצְנּו הָדּוצְּמּב זָא
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 4 3% 25 הָנמש )6 (pwn | 12 6 174 שו (6א -96) 25 23,9 * דד |

 13 * 6MS5 סֶפָאְּב cf) 15 17,1(; 675 6 ד0% pro) Zeppav 'ד 'ב) || * 65 25 23,11
sing || * 16 63 25 wy) | 15 * 6 25 23/13 |םישְדַע | 14 5 1 6 6 25 23,12  

 ל 1 תַרָצִמ cf 16 || < 25 תֶיַחְו | 16 25 23,14 ב3מו | 17 8 וא.
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 הָשלְׁשַה ּועָקְבִַוי :רַעָשַּב רֶׁשֲא םֶחָל"תִיְּב רוָּבִמ םִיַמ יֵנְקְׁשִי יִמ
 ּואְׂשִיו רַעַׁשַּב רֶׁשֲא םָחל"תיב רוְּבִמ םִיַמּובַאְׁשִיַו םיִּתְׁשִלְּפ הָנֲחַמְּב
 רַמֲאיַוופ :הוהיל םָתֹא ניו םתְותַשל ר ריד הָבֲאזאָלְו דיִוָילֶא ּואָביַ
 הָּתְשֶא הָלֲאָה םיִשָנַאָה םֶדֶה תאז 'תושעמ יהלאמ" יל הְלילֲח
 ושע הָלֶא םֶתותָשל הָבַא אָלְ םּואיִנָה םֶתושַפַנְב - םֶתושָפַנֶב
 'הָשולשה שאר הָיָה אּוָה בָאֹוידיָחַא יַׁשְבֲאְו :םיִרוּבְּגַה תָשְלֶש
 :'הָשולָשַּב םש-'אלו ללח תֹוִאַמ שלש- לע ותיִנֲח-תֶא רָרֹוע אּוהְו

 אָל הׁשלְׁשַה- דַעְו רֶׂשְל 'םֶהָל יהיו רֵּבְכִנ יםִינׁשב "הֵׁשֹולְׁשַהְַמי
 לֵאצְבקומ םיִלֲעפ"בַר לוח" שיאי עדה הָיְנְּב סם ואב

 ךֹותְּב יִרַאָהתֶא הָּבַהְו דֹרָי אּוהְו 'בָאּומ לאירא' ןגׁש תֶא הָּכַה אּוה
 \"הָּבִמ שיא ירְצַּמַה ׁשיִאָהיתֶא הָּכַה אּוָהְוי נָנָׁשַה םִוְְּב רּוִּבַה
 טְבְׁשָּב וילֲא רָריְו 'םיִגְרֶא רֹוָנָמָּכ תיִנֲח יִרְצַמַה רָב יהַּמֲאְּב ׁשֵמֲחי

 בכ יונה ales es :םיִרבגַה ר השששב םֵש ולו עי

 כ :ּותְעַמְׁשִמ-לע דיִוְד והמישיו אב"אל השלשה לֶאְו אוה
 :םָחְל תיֵּבִמ ודב ןָנֶחְלֶא בָאוי יחַא .לֶאהֶשע םיִליַחַה רובד
 יִעוקְּפַה שָקַעֶוַב אָריעַ* סם .ייגולַּפַה ץלַח :ירורהה יתומָשל
 ס :יִחוחאַה ליע יִתָשְחַה יֵכְּבִסיפ ם :יַתֹותְנעֶה רֶזָעיִבַא
 יִביִרְּב יִתיִאיי = ס :יִתְפּומְנַה הָנֲעְּב"ןּב 'דלח יִּתְפוטְנַה ייִרָהְמִי

 שעג יִלֲחַנִמ רוח: ם  :יִנתַעְרְּפַה הָיְנִּב ןֿמְינב ינְּב תַעְבַּגִמ |
 :ינבלעשה אֵּבֲתְִלֲא יִמּורְַּבַה תַנַמְעג ס :יָתְבְרעֶה ילֲאיִבֲא

 םָאיִחַא5 ם :יִרָרֲהַה 'אָנָשְְִּב ןְתְנֹוו "ינוזגה םָשֶה יִנְּב* ם
 הָּיְחַאֹי "יִתְרַכַמַה רַפְח5ַּ ס רּוָאדןִּב ב 'לַּפיִלֶא יררהה יֵרָכְׂשְ"ְּב |

cf 8 |18 >6; 68 ואביו || 10 = 25 23,17 יִת-- הוהי | 5 םיִכְלהַ  
Q mlt MSS Vrs 25 |ס * 6 אָש--?; 25 23,18 יִשיִבָאַו | * 1 6 8 םיש-- | < 1 6 : 

vel W3,25%; 1 ? 'שָּב  (GMS éri) rovg duo (cfק )ולו | 21 * +6 20* | ל 6 טח 

 vel - tius 13 ut 25 || 22 * 61 6 3 25 23,2055% || ל-ל 1 cf) 6 256( "מִמ 'א יִנְב |

 23 56% \א ut 25 23,214 הָאְרַמ || *ל >25 || == >25 || 24 1 םיש-- | 65
 ח6ק דס bdo 6[ 21" || * 6 ותְחַּפְשַמ | 27 * 6° 200000 27,8 תוהמש; 5
 23,25 הָמָש | * 25 יַד, קזט sic 1 || *1 6 3 25 23,26 יִטְלַּפַה | 28 6 96

Obouiag || 29 1? 6 25 23,28 jn) )65 Hae) | 30 * 6 'J | "* 527,055  
 לח | | 32 * 1 prb 6 25 23,30 יִּדָח cf 3 | * 25 23,31 *לֵעביִבַא | 33 1 יִמְרּוחַּבַה|
 34 **] יִנּוגַה ןשי cf 6*1%5 Agau 6 [שטטו et 25 ןשי || ל 25 23,11 Nָא?;

GL 100000 ||25 23,33 רֶרָש  nh, 25 23,33 HY | 35 * MSF:6ל* תשגש *  
 ל 1 קזמ 6 25 23,34 טֶלָפיִלֶא | 365 יִתָכַעַּמַה (6 = 4).

*80 
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 יָחֲא לַאוצפ ם :יָבְָאְּב ירענ' ִלְמְרּכַה "ורָצָחִז ם :יינלְּפַה
 יִלָּכ אָשנ יִּתְרַּבַה יֵרֲחַנ יִנּומַעָה קְלצ9פ ם :"יְרְנַהְןְּב' ירָחְבִמ ןִתַנ
 הָיְרּואּי ם :יִרְתִיַה בֵרָנ יִרְתְיַה אָריִעּופ ס :הּיּורְצְּב בָאֹו
 יִנַבּואְרל שאָר יִנָבּואְרֶה יאְייִׁשְוְב אָניִדְע< ס :יָלְחַאְןְּברָבְז יּתֲחַה
 אָיִזַע4+ ם יִנְתַמה טָפָשּוְיְו הָכַעַמְְַּב ןְנֶחג ס :'םישלש ויִלָעְ
 -ןּב לֵאעידּפ ס :ירערעה םתוח יָנְּב 'לֶאוַעִיְו עָמש ייִתְרַּתְשַעָה
 להיושויו יִביִריו "םיוחמה איל ס :'יִציִּתַה ויָחֶא *אָחויְו ירמש
 לֶאיִשעיו דַבועְו לֶאיִלֶאיז סם :יבֲאֹומַה הַמְתִיְו םעֶנְלָא יינְּב
 :היִבֹצִּמַה

 ךָּב לאש ינָּפִמ רּוצָע דוע גְלְקיִצְל דיִוְדלא םיִאְּבַה הָלֶאְוי 12
 םיניִמיִמ תֶשָק יֵקְׁשִני הָמְחְלִמַה יָרְזְל .םירובנּב הָּמַהְו שיק
 שארַהי :ןְמְנְּבִמ לאש יחאמ תַשקּב םיִצְחְבּו םיִנָבַאָּב םיִלאָמָשַמּ
 תֶומזע ינְּב "טְלָפְו ילֶאוזיו יִתְטְבִּגַה 'הָעְמְשַה ייִנְּב שֶאּויְו רָזָעיִחַא
 -לַעְו םיִשלָשַּב רּוּבִנ יָנֹועְבַּנַה יהָיָעַמְשִיְו+ :יִתתְנַעָה אּוָהְיְו הָכְרְבּ
 ייזּועְלֶא :יִתְרַדִּגַה דֵבָזֹווְו ןְנָחֹויְו לֵאיֵזֲחיְו הָיְמְריְו :'םישלשה
 "והישיו הָנְקְלֶאז :*יִפירחה ּוהיְטַפָשּו ּוהיְרַמְשּו תֶיְלֲעְבּו תומיריו

 םָחְרְי יֵנְּב הָיְדְבְזּו יהָלאַעּוי םיִחְְקה 'םַעְבְשְיְו רֶזַעויְ לאָז
 רג הֶרּבְדִמ ידֹצִמל לִוְדלֶא ּולְְּבַּג ידְנַהְִמופ ם :ירוּגַה"ומ
 םַהיִנָּפ היְרַא נפו "חַמְרֶו הָנצ יֵכְרֹע הָמָחְלַמַל אָבְצ יִשְנַא ליחה
 בָאיִלֶא יֵנְׁשַה הָיִדַבְ ׁשאָרָה רֶזָעְופ :רֶהַמְל םיִרָהַהלַע יםִיאָבְצָכְו
 יֵלֲאיֵלַא יִשָשה "יֵּתַעַי :יֵׁשָמֲחַה הָיִמְרִ יֵעיִבְרָה ּהָּנַמָשַמיי :יׁשיִלְׁשַה

 36 b= 1 frt (cf 25 23,34( ִנֹוליִּגַה םֵעיֵלֲא | 37 * 63 25 23,35 % ירצח || * 5
 יִּבְרַאָה ירעפ; 4טמ | 38 * 25 2336 לֶאְגִי | ל 6 25 -ָב | 5 25 הָבַצְמ 41? |

cf a4 253 יִרְּתיַה  ao gn Henpe, 1@.; 12 c44 25 יִדָנַה יִנָּב; 1? רֶנְְּב |  

x. lwtae, 6606 || * GAY IAT |יתר -? | א 'ועיו 06 "עיו | 4 6055  
xk. lwc(eya | ° 65 iS | 47 7ל 69**  || dub; 9 Mahumites46 °  

 הָבֹּצִמ | Cp 12, ז O17? | 3 *1 6 MSF GPA ךָּב )8 ּונָּ) | "וש | <
NI fit 6 1 4 6% k.lwg..|4°?=2155%*% 69ַפ  OGAF "ty; nonn3(  

 הָעְמָשְו הָמָשְו || ל sic 48; 8 םיש-- | 6° 6% Arar * EXiezep | ל 06% 'ור--,
 165 'ור -- | 7 * 67 א. 6% יושי | ל 155\6*%% 6% לאירזעו .GAY) x =(ג)ומג |

GALל  | (cf 6°) 'yהלעיו; 1?  pl MSsםעבׁש | 5 6 'ַהְו | 8  Gly © 
g * <6 | * 8 contra 4 ll! |6 ג155ל*:% 6 דּו-- |  pl Mssנב | 5  

pc MSS6 6 כ םיִלְקְו | זס 6 6 + 7,3 || זז 8 'ַמ | 12 * 6" שדדו 8 רתע | ל  
EXAiag.6%  
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 יִנָּבְכַמ יִריִשַעְה ּוהָיְמְרייּ :יִעיִשְּפַה רָבְזְלָא יִניִמָשַה ןְנָחֹוי :יִעְבְׁשַה
LN ו 

 ןטקַה הֶאַמְל דָחֶא אָבְצַה יִשאְר דָניִנְּבִמ הָלֶאוצ ס :רָשַע יֵּתְׁשַע
 ןושארָה ׁשֶדָחַּב ןּדְרְיַהתֶא ּוָרָבֲע רֶׁשֲא םַה הָלֶאפ לאל לנה
 :ברעמלו חרזמל םיִקָמַעָה" לכת ירבו ויָתידְּגלְּכ"לַע אָלַמְמ אה

 ליָוָד אָציַופ :דיִוָדְל דצמל-דע הּלּוהְיִו מב ינְּבְִִמ ואבו ם
 יִלהְיְהְי יִנֹרזעְל יֵלֲא םֶתאְּב םולָשְלְ"א םֶהָל רָמאּיו ןעיו םֶהיִנַּפְל
 יֵהלֲא אָרָי יפְָּב סֶמָח לב יל יִנתּומַרְליאְו דחיל בבל םכילע

 יםיִשולָשַה שאר ייִׂשְמעזתא הֶׁשבָל ַתּוָרְויפ ס :תַכֹוְו וניִתובִא

 ישב ָבּמעַו ריו ל
 "ָּרֶזָעְל םולָשְו ל םולָשו םולש
 ּךיהלֶא ךרֶזִע יּכ

 -לע ּולְפָב הָׁשנממּו>פ ם ודּודְּנַה יִשאְרְּב םֶנֶּתִיַו דיִוָּד םֶלְּבקיו
 הָצַעְב יִּכ םֶרֶזַע אלו הַמְחְלִמִל לּואָש"לַע םיּתְׁשלּפ םַע ּואֹבְּב דיִוְ
 :לּואְׁש וינרַא-לָא לופי נישאר רמאל םיִתָשְלְפ ינרס והחלש
 לאְעידיו רבזויו "חבד הֶשַנֶמַמווילַע ּולְפַנ *גלקיצד לֶא וָתְכְלְבִיי
 :הׁשנַמְל רֶשֲא םיִפְלֲאָה יִׁשאָר יִתלִצְו יאּוהיִלֲאְ דְבֶזֹוְ לֵאָכיִמּו
 םיִרָש ויהיו םָלָּ לוח יִרוְבְנדיִּכ לּודְּגַה-לַע ריִוְּ"םע ּוָרְזָע הָמָהְו
 לוג הָנֲחַמְל דע .ירזעל דיִוד-לֲ ואבי םיְּב םויזתעל יב :אָבָצַּב
 ס :םיִהלֲא הגֲחַמְּכ

 הָנֹוְרְבָח דיִנְ-לַע ּואָּב אַבְצַל 'ץּולָתַה יׁשאָר "יִדָפְסְמ הָלאְוי
 יִאָשְנ הָרּוהְי נפ ם :'הָוהְי יִּפָּכ ויִלֶא לּואש תּוכְלִמ בָסֶהְל
 -ןמ:5 סם  :אבצ יִצּולַח תואָמ הָנמְשּו םיִפְלַא תֶשַש חמָרְו הָנַצ
 ינָּבְִמַמ ם :הֶאַמּו םיִפְלַא תעֶבְׁש אבצל לי יִרּוּבַג ןועָמׁש ינְּב
 ןְרֲהאְל דיִגְּנַה עָדָיוהיִ ם :תֹואַמ שָשְו םיִפְלַ תַעְּבְרַא יִולַה
 ליַח רוּבִג רענ קולָצְו5 ס :תֹוִאַמ עבְׁשּו םיִפָלֲא תַׁשְלְׁש וע
 לּואָש יחא ןָמְיְנִב נָּבְִמּו ם :םִיָנְׁשּו םיִרשע םיִרָׂש ויִבָאדתִיָבּו
 :לואש תיִּב תֶרָמָשַמ םיְִמַׁש םֶּתיִּבְרַמ הָּנַהדדַעְו םיִפלֲא תשלש

13 65 EXiatep || 16 Q דג" | 17 6 666 BorSeiav (וּועֶמְלַל) ?) | 18 * <6 || 
 b-b 65895 008 6ע 60606 61066 | 19 *1 יִשְבַא ₪ 11,20 | ל 1 6 0 'לשה ,

 (0 'שיִלָשַה) | < 6 ִמַעְו; %2*6 (םולשב) ִמעְו (הָּתַא) 'יךב 'ד (הכל | 516 6 +
 ךיִר-- | 20 1 6 6“( םֶר-- | 21 * 6134 1 || ל Var הָנ-- | < 66% דּו-- | 22 6
 yeddoup cf 85 | 3 א | 24 5 6 תּומָש | ל <6 | < 6+ רֶפְסַמַה הָזַו |

 29 6% .xk 20550טא.



 1246 א םימיה ירבד 13,7—12,31

 ליח יִרוּבַג תֹואַמ הָנּומְׁשּו ףֶלֶא םיִרְׂשֲע םִיַרְפֲא ינְּבְַמּופ ם
 הָנֹומְׁש הָׁשנִמ הָטַמ יִצְחְמוי* ס :םָתֹובֲא תיבל תֹוִמַׁש יִשְנַא
 ס  :דיִוּדדתֶא ךילְמַהְל אוָבְל תומָשָּב ּובְקִנ רֶׁשֲא ףלֶא רֶׂשְע
 לֵאָרְׂשִי הֵׂשֲעי-הַמ תל םיִּתעְל הָניִב יעדי רכש יָנְּבְמּו
 יאו ןלּבּזמ ס !םֶהיִּפד לע םָהיֵחַא"לְכְ םִיַתאָמ םֶהיִׁשאָר
 "אלבי ירְלעַלְו ףָלֶא םיִׁשֵמֲח הָמְחְלִמ לכלב הָמֲחַלִמ יִכְרֹע אָּבְצ

 םישלש תיִגְָ נב םָהְמעְוֶלָא םיִרָ לְתְפמּוגפ סם :'בְלְו בל
 ףָלֲא הָנומְשּו"םיִרָשָע הָמֲחְלַמ יִכְרְע יִגְדַהְִמּ< ם :ףָלֶא הָעְבַׁשְו
 םיִעְּבְרַא הַמְחְלִמ רעל אָבְצ יִאְצוְי רֵׁשֲאמּווז ם :תֹוִאַמ ששו
 הָׁשֹנִמ טְבְׁשיִצֲחַו ידלנְַו ינבּאְרָהמ ןּדְיל רֶבַעְמּ" פלא
 "לכ לא םיִרְׂשֲעְו האמ הָמֲחְלִמ אָבִצ יִלְּכ לֹכְּב
 ְךילְמַהְל הָנרְבֲח ּואָּב םֶלָש בָבְלְּב ּהָכָרְעַמ "יִרְדְע ּהָמֲחְלַמ יִשְנא הלא
 ּךיִלְמַהְל דָחֶא בל לֵאָרְׂשִי 'תיִרְׁש-לְּכ םנו לֶאְרָשְודלְּכלַע דיִוְּדתֶא
 -יִּכ םיִתֹוׁשְו םיִלָכִא הָשולָש םיִמָי דיוָּדםע םֵׁשּויְהיופ :דיוְּדתֶא
 ולב רָלשְׂשִי-דֲע םֶהיִלַא-םיִבורְקה םנוּצז :םֶהיֵחַא םֶהְל ּוניִכַה
 -לֶכֲאמ רֶקְּבַבּוו םיִדְרְּפַבּו םיִלַמְּגַבּו םיִרֹומֲחַּב םֶחָל םיִאיִבְמ יִלָּתְפַנְו

 הָחְמׂש יִּכ בֶרל ןאַצְו רֶקְכו ןמשו"ןונו  םיקמִצְו םִלֵבְד חמק
 פ  :לֶאְרֶשיִ

 neh :דיגְנ"ילָכְל תֹוִאַּמַהְו nh ישע דיִוָד ץעמני 13

 . תושעל לֶהְקַה- - ורמאיו לאש י ימי ּוהָגָשרְר אל ונילא
 -ןַמ %השוילכ"תא דיִוָּ להק :םַעָה- -לכ יִגיעְּב רֵבָּרַה רשי
 תֶיְרּקִמ םיִהלֲאָה ןֹורַאדתֶא איִבָהְל תַמֲח אבל דַעְו םִיַרְצִמ רוְחיִש
 רֶׁשֲא םיִרעְ תיְרְקלא הָתְלעּב לֵאְרְׂשִהלכְו רינד לעווי :םיִרֲעְ
 םיִבּורְּכַה בש הָוהְי םיִהְלָאָה ןורַא ּתֵא םֶשָמ תוְלַעַהְל יהָדּוהיְל
 יהָשְרְח הלגעדלע םיִהלֲאָה ןֹורַא-תֶא ּוביִּכְריול :'םש אָרקְנְ" -רֶשַא

b-b Gmlt MSS oi) xepo-34 * 9155 90 רול ||  | Dy?33 15)1* 8  
6PA*יכרע  al num || 37 6 ut 34° | 39 * nonn MSS*==םקיר 2 | 36 6 ) xévws 

 raparaddéuevot * —Eduevoi || > QMSS תירָאש | 6ק 13, ז * 6-+-| םיִנקְּזַה |

aliter |לכ םעְו | 216 6 הָתְצרַנ | 3 6% ּוהְׁשְרְד | 5 6 6קושא || 6 ** 25 2  b se 
 ל ca 10MSS Dy; | D "מש 2S) יל sed invers), cf 6 | 7 *25 6,3 +-והָאְשיַו
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 לֵארְׂשִילָכְו דיִנָדְו* :יהָלְנַעּב םיִנֲהְג 'ויְחַאְו אָּעְו בָדָניִבֲא תיֵּבִמ
 םיִלְָנְבּו תֹורֹּנְכְבּו םיִניִׁשְבּ זע" לָכְב םיִהלֶאה נפל םיִקֲחׂשִמ
 אָזְע חַלָשיו "ןֶריִּכ ןֶרָנזדע ּואְבּופ :יתֹוְרְצְצַחַבּו םִיתְלְצְמְבּו םיּפְתְבּו
 אּנְעַּב הָוהְי ףַאירַחיַופ :ירקבה ּוטָמְׁש כ ןֹוָאָה-תֶא זחַאל ודָיתֶא

 ריי :םיִהלֶא פל םָש תי ןורָאָה-לע ידי לׁשירֶׁשֲא לע והכי
 דע אנע ץֶרפ אוהה םָקמִל אְרְקינ אּנעְב ץֶרפ הָוהְי ץֶרְפיִּכ יודל
 ךיה רמאל אּוָהַה םּּיּב םיִהְלָאָה-תֶא דיִוָד אָריַו :הָּזַה םויַה
 ויִלֶא ןיִרָאָהְדתֶא דִיְּד ריַמָהאָלְ :םיִהלֲאָה ןוָרֲא תֶא לא איִבָא
 םיִהלֲאָה ןורא בש :יִּתַּנַה םרָא-דבע תיּבלֶא ּוהָטָיַו דיִוָּד ריע- לא
 תיִּבדתֶא" הָוהְי ךֶרַבִיַו םיִשְדֶח "השש יוִתיֵבּב םֶלֶא רבע תיּבדבע
 ad רֶׁשֲא-לְכדתֶאְו םְרָא-דבע

 יׁשְרָחְו םיִזְרַא יצעו דיִוָּדדלֶא םיִכָאְלַמ רצ"ךלמ םריח חַלָשנ 4

 למל הוה ניִכֲה כ דיו עי :תֶב ול תבל םיצע ישו ריק
 פ | :לֶאְרָשְו וע רּוָבֲעַּב 'ותּוכֶלַמ הָלְעַמְל תאָשְנ'"יִכ לָאָרְׂשִי-לע
 :תוְנְבּו םיִנְּב דוע 'דינְּד דֶלּויוי םֶלָשּוריִּב םיִשָנ* דֹוע דיִוָּד חק
 ןתְנ בֶבּוׁשְו 'ֵעּומׁש םלשְריִּב ולוי רֶׁשֲא םידוליַה תמש הָלֶאְו+

hissלמל דיְִ חמי ,םיתשלפ משי ס | :טלפילַאַו  
 דיִוָּב עַמְׁשִו דיִוָּדתֶא שקבל םיּתְׁשלפ לכ ּולַעיו .לארשו" לּכדלַע
 לַאשיווס :םיִאְּפְר קָמַעְּב ּוטְׁשֿפַו ּואּב םיּתְׁשְלַּו :םהינפְל א אַציַ
 ול רָמאּיַו יִדָיַּב םָּתַתְנּו םייָתָשלָּפ לַע .הלעאה רמאל םיִהלאּב ריו
 ליוָּד םָש םכיו םיִצָרְפלַעַבְּב יּולַעיַויי :ִַּדָיַּב םיִּתַתָנּו הֶלע הוהְי
 ּואְרְק ןּכז לע םִיַמ ץְרפּ "ודי יביואדתַא םיִקלֶאָה ץֶרָּפ דיוָּב רָמאיַ

 רֶמאו יםָהיִהְלֶאדתֶא םׁשבְעיוי- :םיִעְרְּפ ילעב אהה םוקַה"מש
 7 ל 6 ויָחָאְו | <16 Vגז 6 'ָּב; 25 6,3 'ָה"תֶא | 8 = 25 6, םיִעְנֶעְנִמְבּ

cf ad 25 || 10 25 67 “DYםיִלְּצְלַצְבּו | 9 * >6; 25 66% ןּוכָנ | *1 ₪ וטָמש  
 ןורַא | זז 1 ? M31 (sed cf Jon 4,9( | 12 25 69 ְךיא | 14 3 > 25 6,11; 1?יִּתְּגַה |

cf1 קזפ 6 0 םֶרּוח  Dn;14, 1 א684  Cpל 28 1תיבדלכ"תאו 'א 'ע תא |  
 ad 25 ף,זז | 2 * 25 5,12 יִכְו | ל-ל 25 ּוּתְכֵלְמַמ אָשְנ | 3 * 25 5,13+] םיִׁשנלְפ| |

aa 3,5 Nynw cf ad 55* 6 25 'ָךְל ּודָלְניו | 4 == 25 5,14 םיִדליַה | ל 6  
cf ad 3 655 | 8 6 66 ardvrnow, 25 5,17 aliter || g 25 5,18 WD;16,9 | 7  

2MSS 63056000מס0ע | זס א םיי---, 0 םי-- | זז *  ¥ GPA* guvéredov(av) 

 לעיו; 25 5,20 דִוָד אביו | * 3 25 520 יִנָפְל | < 6 ץֶרָּפ ל 5ed cf 61 (+ סו8-
 אסחמ) || 12 * 25 1 םֶהיִבַּצְע; 6 = 4.



 1248 א םימיה ירבד 15,16—14,13

 :'קַמַעְּב וטשפיו םיִּתְׁשִלּפ רוע ופיסיניג ם :יׁשֶאְּב ופרָשיו' דיֹוָ
 םֶהיִרְחא הלעת אל םיִהלֲאָה ול רָמאִיַו םיִהלאַּב ריִוָד דוַע לאיי

 -תֶא 'ִּךִעְמָשָּב יהיו :"םיִאְּבַה לוממ םֶהָל ָתאָבּו ם םָהילעֶמ יבסֶה
 םיִהלֲאָה אָצְיְדיּכ יהמֲחְלמַב את זא םיִאָכְּבַה ישאר הָרֲעְּצַה לוק
 ּוהְוצ רְׁשאַכ דיו שער :םיִתְשַלָּפ הנֲחֹמ תֶא תווָּפַהְל יִנָפְל

 אציַניז :הֶרְּ"רעֶו 'ןועְבּנמ םיּתְׁשלַפ הָגְחמתֶא וכו םילֲאָ
 :םִֹּגַה-לּכ-לַע ּוְּדְחַּפ"תֶא ןַתְנ הָוהיו תּוצְראָהיִלְכְּב דיִוְּדיםְׁש

 םיִהלֶאָה ןורַאל םִּקָמ ןְכו דְֶּד ריִעַּב םיִּתְב ולדׂשעײוי 5
 ןורא-תֶא תאָשְל אָל דיִוָּד רַמָא זָא :לָהֶא ול-טיו
 םיִהלֲאָה ןורַאזתֶא תאָשְל הָוהְי רַחָּבוְביִּכ םִיְולַהדםַא יּכ םיִהלֲאָה
 םֶלָשּורידלֶא לֶאְרָשְודלָּכתֶא דיִוְּ להק ס :םָלּוע- רע וִתְרׁשלּו
 דנְּד ףָסָאו* ול ןיִכַהְִרֶשַא ֹומּוקְמדלֲא הוהְי ןורַאדתֶא תולעָהְל
 ויָחָאְו רָשַה לֵאיִרּוא תֶהְק יִנָבְל* ס :םיולַה-תַאֹ ןְרֲהַא יִנְּבדתֶא
 :םיִרְׂשֲעְו םִיַתאָמ ויָחֶאְו רָשַה הָיָשַע יִרְרְמ נבל ס :םיִרְשעו האמ

 נבל ס :םישלשו הֶאַמ ויָחָאְו רֶׂשַה לאז םשרג ינָבְלז ס

 לאלא ןוְבַח יכל ס :םיָתאָמ וָחָאְו רָשה הָיעמְׁש ןֵָצלֲא
 הָאַמ ויָחֶאְו רָשַה בָדָניִּמע לֵאיֵנְע יִנְבלי ס :םיִנֹומָׁש ויָחֶאְורִׂשַה
 םיִנֲהְכַה רֵתיִבֲאלּו קונצל דיִוָד אָרְקיַוי  פ :רֶׂשע םיִנְׁשּו
 רַמאיַוי :בָדְניִמַעְו לֶאיִלֶאְו הָיֲעַמְׁש לֵאֹוְו הָיָׂשֲע לַאירּואל םווְללְ
 םתילעהו םֶכיִחַאְו םֶּתַא ּושּדקְתה םיולל תובָאָה ישאר םָּתֲא םֶהְל
 הָאְָבַמְ יב :ול יִתֹוניִכֲהי -לֶא לֵארְשִי והלא הָוהְי א תֶא

 הָוהְי ירבדכ .השמ הָוצ רשאכ .םיִהלֲאָה יי תא תל
 דיִמַעָהְל טלה יִרָשְל לְּד רָמאֿפ ם :'םהילע תֹוטּמַּב יםֶפְַכּב

 םיעיִמָשמ םיִתְלצמּו כו םיְבְנ ריש"ילכּב םיִרְרָָמַה ְיֵחֲאזתֶא
 | םיִאְפְר 'עִּב  25 aliter || 13 "619 (3MSS ut 25( | * 1MS 63 25 5,22ל-ל 12

 | 'ָּב | =" 25 ץֶרָחּמ  )i4 :5( | 15 * 6 25 524בס | * 6* םיִכּבַה ?1*14
16 * Vrs 25 5,25 J) || ל 25 plan | Cp 15, 168 202155 30 jl | 2 516 8 
6 Hill; mlt MSS Edd הוהי | 3 6 םוקֶּמַה || 4 | <6% | in 5--10 6 partim al 
hab numeros || 7 43155 םיִתאָמ || 11 6- Zadoux || 12 4155 + רשַא םוקמ || 
13 51? 6 VarS ?מ‘ vel potius ' הָמָל | * 6"+ éroiuous || 15 * 6 3 | ל 'כְב 
>6BAx לע' <6%; hoc vel illud gloss. 
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 לאויִָּב ןָמיַה תא םּיולַה ּודיִמֲעוז ם :הָחְמִׂשְל לוקְּבםיִרְהְל
 :ּוהְיִשּוקְַּב ןָתיֵא םֶהיֵחַא יֵרָרַמ יבמ ּוהָיְכרְּבְּב ףַסֶא ויחֲאדְוַמּו
 ולֲאיֵחיִו תֹומְריִמְׁשּו ילֵאיזעֶיְו ןב" ּוהיְרכְז םיִנָשָמַה םֶהיִחַא םֶהָמְעְוי
 ּוהְיְנְקִמּו * ּוהלְפיִלֲאָ ּוהְיְתּתִמּו ּוהָיַשעמּו ּוהיְנבּו *בָאיִלֶא ייָנעֶ

 יאו ףָסֶא ןמיֵה םיְרְשִמִהְוי :םיִרעּוְׁשַה 'לָאיִעיִנ דא ידבעו
 לֵאיֵחיִו תוָמְריִמְשּו ילַאיזעו הָיְרַכְזּו= :ַעיִמָשַהְל תַׁשֲחְנ םיִּתְלַצְמְּב
 ּוהיְתְּתַמּויי :'תומלע- לַעי םיִלְבנְב ּוהְיְנְבּו והיׂשעמּו בֵאיִלֲאְ יִנַעְו
 תיִניִמָשַהדלַע תוָרְנְכְּב והָיַזזִעְו לֲאיעיִ םדָא דָבַעְו ּוהיֵנְקַמּו ּוהְלְפיִלַאְ
 :אּוה ןיִבַמ יִּכ אָשַּמַּב סי 'אָשמְּב םיולה-רׂש והינו :ַחֶצנל
 לֶאְנַתְנּו טֿפְׁשוְו והינו .:ןוהאל םירעש הנאו הָיְכְרָבּו
 תֹוַצֹצֲחַּב 'םיִרצְצְחַמ םיִנֲהְּכַה רֶנעיִלֲאְו ּוהָיְנְבּו ּוהָיְרַכְזו ישמעו
 דוד יהי :ןוְרֶאְל םיִרעָש יהּיַחיִו םדָא דבעו .םיִהֹלֲאָה ןורא י נפל
 -תיִרְּב ןורֲַא-תֶא תולעהְל םיכלהה םיִפְלֲאָה יִרָשְו לַארׂשִ ינקזו
 םיִהְלָאָה רֶזְעַּב יַה5ְַ סם :הֶחַמְשְּב םדָא-דבע תיִּבְדְזִמ הָוהְי
 לעֶבְׁשְו םיִרְפ"הֲעְבְׁש ּוחְבזִו הָיהְי-תיִרְּב ןורא יֵאְׂשְ םיִוְלָה תֶא
 ןורָאָה-תֶא םיִאְׂשְנַה ולה לָכְו ץּוּב ליִעְמְּבו לּבְרְכִמ דודו :םיִליִא
 :דָּב דופָא דיִוָּד לע םיִרְרשְמַה אשמה רשה" יהָיָננבּו םיִרְרָשִמַהְו
 רֶפוש לּוקְבּו הָעּורְתַּב הָנהְיְתיִרּב ןורא"תֶא םילעמ לֶאְרָשודלַכו*
 ןורא יִהויפ :תוָרְנְכְו םיִלָבְנּב םיִעָמָשַמ םִיִתְלְצמְב תיִרְצְצַחְבּו
 ןולֲחַה דעְּבו הפָקְׁשִנ לּואׁש"תּב לָכיִמּו דיִוָד ריע-ידע אָּב הָוהְיתיִרְּב
 פ  :הָּבִלַּב ול זָבִּתַו 'קָחָשְמּ דקרמ' דיו למה תֶא אָרָּתַו
 רֶׁשֲא לֶהאָה ּךֹותְּב ותא וגיִציו םיִהלֲאָה ןוָרֲא-תֶא איביי 16

16 dl ל (dittogr) || 17 6 יק" cf 629% (0 Casaiae cf 3) | 18 551 6 GPx 
 | ( <31155 ; nonn 1155**5 ‘ty’ sine 1; ¥ sol jQ3ןב ;cf 20) א; (276ומג) לָאיִעְו

 ינוע  4 Avr (sic 9( = Avamiag; in 20 65 06 )1/15*5(םג)ושמג  dub; 6/ Spל

Neh 12,9* (ּּנָע | > 1 6 53155*5 6 (cf 20) .אָו | % 6%5 א' EAigoA(o), sim 9|| 
 [ 0716 6] 214 || rg ** GL invers |v 20. 21 cf ad 18א. \(5)6 | ו 6 <

  cf adתומילע"-לע  kpupiwv 6MSSח6ק\ ד.  6Xל | ( 00 et Ozielלָאיעְו °1 20
w 9,1; 46,1 | 21 1 6 תסממ MSS 6 ,ּוהיִזעְו sed + dl cf 18% et 16,555 | 22 31 6 

 GBAxy 'ָנָוכְו cf 27 || * >698א || < = רׂשי, sic 8MSS 96; 6 'מָה רש | 5%
 א. Zouvid * 20 A zope | ל QOee םיִרְצְחַמ, KOecOr ? םיִרָצְצִחִמ 1

 םיִרָצֹצֲחַמ | cf 185 | $1? היעיו cf( vel 6!) לאיעיו cf 18 | 25 dl ה 6 6א ו

27 + 6122*)6%; GPs יי | = 1 'מָּב רש cf 22 et GPA vel 6 67 sol ר || 
28 6 avapwvotvres | 29 * > pl MSS 25 6,16 | ל 25 רָּפְרַכִמּו זָזַפִמ . 
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 דיִוְּד לכי :םיִהלֲאָה יִנְפַל םיִמָלָשּו תולע ּוביִרְקִיַו דוד ֹול"הָטְנ
 לחי :יהְוהְי םֵׁשְּב םַעָה"תֶא רבו ה הלה תולעהמ
 רַפְשֶאְ 'םֲחְל- רַב שואל הָשֶאדדַעְו ׁשיִאַמ לֶאְרשו יׁשיִא- לכל
 ריְִזַהְל םיִתְרְׁשְמ םיִוְלַה-ְִמ הָיהְייֹורַא נפל תי :יהשישַאו
 והָנְׁשָמּו שאְרֶה ףַסֶאי ם :לֵאָרְׂשִי יהְלֶא הָוהְיל לֵלַהְלּו תודוהלּו
 דבעו ּוהְיְנְבּו בָאילַאו הָיְתִּתַמּו לֵאיֵחיִו תֹומְריִמְׁשו ילֶאיִעְי היְרכְז
 :ַעיִמְשַמ םִיַּת למ ףֵסֶאְו תורנְכְבּו םיִלְבנ יל ילָאיִעיְו םֹדָא

 :םיִהלֲאָהתיִרּ ור נפל ימת תְצְַחְּבםִגַהְכה לאיזה
 הוהיל תודהְל שארֶּב דוּ ןַתָנ זֶא יאּוהַה םויּביז

A ls 
 :ויתלילע םימעב ּועיְדוה ֹומְׁשב ּוָאְרִק הָזהְיל ּודוהי*
 :ויִתאָלַפְנְלֶכַּב ּוחיָש - ולדּורֶמז ול ּוריׁשְ

 :הָוהְי ישקְבְמ בָל חַמָשְי .ושְדְק םׁשְּב ּולְלַהְתַהי
 :דיִמָּת ויָנָפ ושקּב ּוֲּעְו הָוהְי ּשרדיי
 :ּוהיִפְיִטְּפָשִמּו ויִתָּפְמ הָשָע רֶׁשֲא ֹויָתאָלְּפַנ ּורְכְיי
 :ויָריִחְּב בקעי יִנְּ "וצבע ילָאְרְשְי ערד

 :ויטָּפָשִמ ץֶראְהדלְכְּב ּוניֵהלֲא הָוהְ אָּוָה+
 זרח ףֶלֶאְל הָנצ רֵבָּד ֹותיְִּ לול רכזי
 :קַחְיל וָתְעּובְשּו םֶהָרְבַא-תֶא תרֶכ רֶׁשֲא 6
 :םֶלוע תיִרְּב לֶאְרשיל קחל בלעיל ָהָריִמַעַיַויל
 :םֶכְתַלֶחְנ "לָבַח ןענְּכץְרֶא ןָתֶא ל רמאלוא

 :ּהָּב םיִרָנְו טַעְמַּכ רֶפְסִמ יִתְמ םֶכְתֹיָהְּבִל
 :רַחַא .םעדלָא הָכְלְמַמִמּו יוגה לֶא יוְגִמ וכלה תוס

 :םיכָלְמ םֶהיֵלֲע חכו םָמׁשעְל שלא חינה
 ּועֵרְתלַא יִיִבְנְבּו .יִחיִשְמַּב ועֶגַּתלָא=י

 ותְעּושְ םנלָא-םוימ ָרְׁשִּב ץֶרָאה"לכ הול ריש
 Cp 16, 1 25 6,ז7 ךִוָד לעיו | 2 25 6,184 תואבצ || 3 * 25 6,19 "לכל םֶעָה
 ה | ל 25 תַלַח | < 6 + דָחֶא? | 4 69** <. auop)e)irny | 4 6 + תיִרָּב |

cf ad 15,18. 20 et not * || * 6 ny] (1 sed cf 2) | 6 6%לָאיְִעְו  ] : 
 לאיש | ץ = 6? conjg 6 6 | 8 6%** praem wo | g 6 + י" ny רָשַא |

2MSS 805,5 ויִפ | 13 *  AM | 12 w6000א(0צ 00ד00 || 11 6 ּוזָעְו, 1  tivזס 6  
 ע ז05,6 םֶהְרְבַא | 6 ֹוָדָבַע; | ic vel postea וריחְּב | 15 1 6 w 105,8 רָכְז (6*-
 רֶכז) | 6 ש 9 שול | 18 Or ש 05,1: +"תֶא | 19 IMS 69 yw 105,12 םֶח--

 Cael) | 21 Var שיא ; ָׁש 105,14 םֶדֶא | 22 ש 105,15 'גְלְו | 23 ש2 םויל
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 :ויִתאָלְּפָנ םיִּמֲעָה"ִלְכְּב ֹודּובְּכייתֶא םִיוגַב ּוָרּפַס+
 :םיהלֲא-לכדלע אּוה אָרֹונְו דאָמ לְלֲהָמּ הָוהְי לודנ י ב5
 :הָשָע םִיִמָש הָוהיו םיִליִלֶא םיִמַעָה יֵהלֲאלכ 6

 :מקְמּב יהוְדחְו זע ויל ִָהְו וה
 :זָעְו דוָבְּכ הויל ּובָה םיִמע תוחָּפְשִמ הָוהיִל ּוָבָה*5

 יויגפל "ואבו הָחְנִמ ואש וָמְׁש דוב .הוהיל ּובָה*פ
 ץֶרָאָה" לָּב ֹוינפלַמ ליחס :שֶרְקתַרְרהְּ הָוהיל ּוחּתָשַה
 :טֹומּתלַּב לבת וּכּתףַא

 :ִךְלֶמ הָוהְי םִיֹוּנב ּוָרְמאָיְי ץֶרָאָה לֵגָתְו םָמְׁשַה ּוֵחַמׂשִיי
 :ץֶרֶאָה | | :ּוּב" רֶׁשֲא-לְכְו 'הָרָשַה ץלעי" רואולמו [ םִיַה םַעְרִי
 *-תֶא טופשל יאָביּכ הָוהְי לנפל לרעה יצע יּונָנַרְי זַא
 :ֹוְּדְסַח םלועל יִּ בוט יִּכ הוהיל ּךוה 4
 םִיֹוּנַהְְוִמ 'ּונְליִצַהְו 'ּונַצְּבְקְו יּונֲעְׁשִ יִהלֲאי ונעישוה ּורמָאְו 5

 ו התה ףשרק םשל תודוהל

 2 8 לֶלַהו ןֵמָא קהלה ורמאיד
 יִנָּפְל תרָשְל ויַחֶאְּ ףֶסָאְל הָיהְי-תיִרְּב ןוָרא יִנְפִל םָׁש-בְזעֶיוז

 םיִׁשְׁש 'ֲהיִחֲאְו םִנֶא ידבעו יומו םוירבדל דיִמָת ןָֹראָ
 ןהכה קוָרָצותֶאְוּפ :םיִרעְׁשְל 'הָסֹחְו ןּותיִדיְּב' םֶדֶא דָבעְו הָֹומְׁשּו
 תולַעָהְל< :ןְעְבְנְּב רֶׁשא הָמְּבִּב הָוהְי ןּכָשִמ יֵנְפל םיִנְָּכַה יִחָאְו
 בּותָּכַה"לָכְלּו בֵרֲעָלְו רק דיִמָּת הָלעָה חֵּבְוִמ-לַע הָוהיִל תולע
 רָאְׁשּו ןּותּודיִו ןַמיַה םֶהָמַעְויי :לאְרְשידלע הָּוִצ רֶׁשֲא הָוהְי תַרֹותְּב
 :ְְֹסַח םֶלּועְל יּ הוהיל תודוהל תֹומׁשְּב "בק רָשֶא םיִרּורְבַה

 ריש ילכו 'םיִעיִמְשְַל םיפְלצְמּו תוְרְצְצַח ןותודיו ןֶמיֵהי םֶהָמַעַ< .
 צ 24 >6"** | * > ש 96,3 || 26 6 ּוניַהלאַו | 27 * 6 ש 966 תֶרָאָפְתְו | ל 6*
 ש ֹוׁשְדקַמִּב | 29 = >65א | ל שא ּגאיִבָהְו | < ש 968 ויָתֹורְצַחְל 69**

lc 67 )9R; cf ad 31 |30 * ש 96,9 ויָנָפִמ |  ] )aroiknrnpiwא vתרָצָחְּב (6}  

 31 w 96,10 ante  ףא 30 et) ּורָמָא) | 32 = 6 'ה ץעג ע 96,12 יִדָש ולעֵי |

 33° ל לכ | לש רע | = שו ל | יש + אָב יִּכ | *>ש |
 35 ** ₪ 106,47 ּוניִהְלא הוהי | ל 82 | < > | 36 = 6 ּולְלַהִַו . . רַמָאְו |
 38 * 1 15,18* | ל 698 nl; 1 516, vel potius ins antea 0 et dl 'א 'ִעו

‘iT! | 3g 67 Zaddour | 40 6 + vb nonn ||םסתת )155%  © | posterius 

41 * 6 "7, id 42 | ל <6 | 42 = dl 6 68%א )65 + vb nonn) | *6 
 . cf 15,19עיִמְׁשַהְל 6
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 ְתיֵבְל שיא םָעָהילְכ כלו = ּורָעָשל ןּוּודְי יִנָבּו םיִהלֶאָה
 '- ם | ּותיִּבתֶא ךְרְבָל דיִָד בסר

 איָבנַה ןָתְנילָא דיו רָמאּיִנ ותיִבְּב דיִוָּד בַשָי רֶׁשֲאַכ יִהְיני 7
 :תעיִרָי תחת ההיתר רו םיִזָרֲאָה תִיְבְּב בֵׁשֹי יִכְנָא "הגה
 מע םיִהְלֶאָה יִּכ הׂשעי ּךְבָבְלַּב רשא לכ דיֹוְּזלֶא ןְתְנ רַמאוי

 = :רָמאל יןַתְנלֶא .םיְִלֲא רַבְּד יַהִיַו אּוָהַה הלל יִהיַופ ם
 תִיָּבַה ילהָנֶבִת יהֶּתַא אלי הָוהְי רַמֲא הָּכ יּדבַע רידל ָתְרַמֶאְו
 לֶאְרָשיתֶא ייַתיִלַעַה רֶׁשֲא םויַהְִמי תִיְַּב יִּתְבְשְי אֶל יֵּב5 :'תָבָשְל
 -רָשַא לָכְבפ :ָכָשַמַמּ לָהֲא-לֶא לֶהֶאַמ' הָיְהֶאְו הָּזַה םּוּוַה רע
 לֵאְרְׂשִ ייֵטְפׁש רַחַא-תֶא יִּתרַבּד רָבְדַה לַארׂשהלְכְּב יתְכַלַהְתַה
 :םיִזָרֲא תיִּב ל םֶתיִנְב"אְל הָמָל רמאל יֵמע-תֶא תוערל יִתּיְּוצ רֶׁשֲא
 ליּתָתְקְל יִנֲא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ דיל יִדְבעְ רמאת ה הָּתַעְול
 ְךֶמַע הָיְהֲאְוֹ :לֶאְרְשִי יִמַע לע דיִגְנ תְֹהְ ןאַּצַה ירחא"ןמ הָוָּנַהִמ
 מש ל יִתיִשָעְו 'ִּיִנָּפִמ יִבְואדלְכְתֶא יִתיִרְכָאְו ּתְכַלָה רֶׁשֲא לכְּב
 ּוהיִּתְעַטְנּו לארשי יִמָעְָל םוקמ יִּתַמִׂשְופ :ץֶרָאְּב רשא םיִלודְגַה םֶשָּכ
 רֶׁשֲאַּכ 'ותלבל יהָלְועוִנְב ופיסוידאלו דוע זּגְרי אָלְו ויִּתְחִת ןֵבָׁשְ
 לֵאָרְִׂ יִמעדלע םיִטַפְׁש יִתיִנצ רֶׁשֲא "םיִמָמְלּו :הנושאָרְּב
 היָהְויי :הָוהְי ָךְלדיהַנְבִי 'תוַבּו ל ד דָגַאְו ףיבואילכתֶא יתְעַנְכָהו
 ףירחֶא ףעְרז-תֶא יִתומיִקַהְו ףיִתְבַאםע יֵתָבָלְל ךיִמָ ּוֲאלַמיָּכ

 תִיָב יָל"הָנְבִי אּוה < :ּותּוכְלַמתַא יָתֹוניִכֲהְו 'ִיְנְּבִמ הָנְהָי רשא
 ילהְיָהְי אּוֲהְו בָאָל ולדהְיִהֶא ינאי :םלועדדע ּואְסַּכתֶא יִּתְננְכְו
 :'ִּיִנָּפְל הָיָה רשָאמ' יִתוריִסַה רֶׁשֲאַּכ ומעָמ ריָפָאדאל יִּדְסְַו בל
 "דע ןכָנ הָיָהְו ואָסְכְו 'םֶלועָהְדדע יִתּוכְלַמְבּו יִתיֵבְּב יּוהיִתְדַמַעַהְו +
 -לֶא ןֶתְג רָּבּד ןַּב הזה ןוֶזְחַה לָכְכּו הָלַאָה םיִרְבִּדַה לֹכָּכִיפ :םֶלּוע

 Cק נ7, ז * 25 7,2 הֶאְר | *-ל 25 הָעיִריַה ךּותְּב בָשי םיִהְלָאָה | 2 25 73+
 ףל | 3 6155 3 + איִבָּנַה | 4 == 25 7,5 הָּתַאַה | ** 6 25 יִּתְבָשְל תִיָּב |
 5 = 25 7 6יִתלֲעַה םויָמְל | *-* 5? 'ַשָמ לֶא 0; 25 יָמָבּו לָהֹאְּב ךְלַהְתִמ 66 6
 sine 'תמ) | 6 * 6 רֵּבַרֲה | ל 6% 25 7 יטְבש | 5 25 + שיתַא | 7 25 8

GPAs3 25+ לוד | 9 5  trsp huc : | * 7MSSרַחַאַמ | 8 * 25 7,9 הָתְר- || ל  
 65וא(6 || ל 6 25 7,10 ותונעל jro*dlicfad2S || 257,11 לּכִמ ל יִתְחיִנַהְו

 | יִת-- || < 65 .x 0 66 (* טסו) = ףךֶלּדַנַאָו | %1 6 25 'ב יִּכ | * 25 הָשַעַי |

 יִמָשֶל | 13 0 cic ait (1 viv?) | & 25 7,15 aliter ה 14 2 ל דוטדשסט)

cf 25 7,16 6 . ּךֶתיַּב) ןטָאנוו ל 25 + ּףיֶנָפְל et 205168 2. pers. 
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 ו רֶמאַו הָוהְי יִנְפְל בָשָיַו דיו ּךְלֶמַה אבו ם :דיִו
 "ןטקתווז :םלהְ" דע יִנָתאיִבַה יִּכ יִתיִב יִמּו םיִהְלֶא הָוהְ
 sd יִנֵתיֵאְרּול קוחרמל הדְבעדתיּבדלע רֵּבַרְּתו םיִהלֲא ְּךיִניעְב
 דֹובְכְל ךילא דוד דוע ףיסוידהמי* :םיִהְלֶא הָוהְי ""הָלעַמִה םָדֶאָה
 לכו יִדְּרְבַ רובע הָוהְ 9 :ָתְעדְי ָךְבע-תֶא הָּתַאְו ָּדבע-תֶא
 יהְוהְיס :יתולְנַה- לּכיתֶא עיִדהְל תאְּזַה הָלּודּגַהְ "לכ תֶא תיִשָע
 יִמְּוי :ּונינְזָאַּב ּונָעָמָשרֶשַא לכ תלו םיִהְא ןיִאְו ךומְּכ ןיִא
 םַע ול תודפל םיִהְלֲאָה ֵַּלֲה ׁשֲא ץֶרָאְּב ידֲחֲא יג לֵאָרְִׂי ְּךַטעֶּכ
 ָתיִרְּפ"רׁשַאי .'ּךֶמע ינְּפַמ שבנל תֹואָרֹונְו תל םש דל םּוָשֶל
 הָּתַאְו םלועדדע םעל ךְלולֲארְשִי ךמע-תֶא ןתַּתַו> :'םיוג "םיָרָצִמִמ
 -לע תְרַּבַּד רֶׁשֹא רַבְּדַה הוהְי הָּתַעְוג :םיקלאל םֶהָל ָתיִיָה הוהְי
 לנו ןמ ןמאיְו + :ָּתרַּבְד רשאּכ הֵׂשֲעַו .םלועדדע מ תבעו הע

 ןזַאזתַא תיל יהְלֶא הָּתַא וי ינפְל ןוכנ הדבע דב תיבּו
 הָּתַעְוַ :ףינפל ללּפתַהְל "בע אֵצְמ ןָּכְלַע יתִיְּב ול תֹונבְל ָךֶרְבַע
 הָּתַעְוז :תאּזַה הָבּוטַה ְּךֶרבע-לע * רֵּבַדְְּו םיִהלֲאָה אּוה-הָּתַא הוהְי
 הָוהְי הָּתַאדיִּ יגל םלועל תֹיְהַל ךִּדַבַע תיִּבדתֶא ילרבל תלאוה"
 ס :יםלּועְל ָָרבְמּו ָתְַרּב'

 תג-תֶא 'חקינ םעינכי םיִתְַלּפתַא ר ךו כרת יהי 5
 דיִוְדְל םיִדָבַע בָאֹומ ּויָהְיִנ בָאומ-תֶא יו :םיִּתְׁשִלּפ דָיִמ 'ָהיֶתנְבּו
 ותָכְלְּב להתמח הבצל ירזערדֲה-תֶא דיִנָּד ךיו :הָחְנַמ יִאָשְ
 תעֶבְׁשְו יבָכְר ףלא ּונָמִמ דיו לכליו+ ;'תַר רהְנִּב וחי יביִצַהְל
 בֶכוָה"לְּכיתֶא יו רקעי ילְגר שיא ףלא םיִרׂשְֲו םיִׁשְרְפ 'םיִפָלֲ

 ררזערדהל רעל 'קׁשָמְרַּב םכא אביי :בָכָר הָאמ ּונפִמ רתיינ
cf16 6 םֶלוע () ( | צל 3 257,19+ דוע || לל שחק; 25% 'ָאָה תרות תאזו,  . 

ijgel KaTAGKEWETALְךותְּב; 6 66 6% (רַאתַּכְ 6198 08  ad 25 | © pl MSS 

 (avepwroc) | 5 6 יִנלַעּתַו | 18 = 1 6 25 7,20 רָּבַדְל; 6 דָּבַכְל |19 74%
mlt MSS 8ל ] 6  || nnסnּףְרַבְּד (65** סזמ) || ל- ל 68 | 20 * 25 2 6  

 25 לכָּכ | 2ז *1 6 255 רַחַא | * 25723 ּוכְלָה | << 1 6 25 לילְו(6ול)|ו
 ומע | = gloss | '1 יזג et ins frt 6 25 ‘bX | 22 25 4 ןנוכתו | 23 5
 7,25 םקֶה | 24 > 25 7,26 || 25 ** 25 7,27 גוזeז || * 25 + 1ּבָל-תֶא || 26 25 4

Cp 18, 1° 2MSS | erוזl27< 3-3 25 7,29 ְךֵרָבּו לַאוה | * 25 ג | vb nonn + 
 3 25 81 +דְוָּד | * 25 הָּמֵאָה גָתַמ | 3 * קג 1155 2583 'ָךֶדַה | ל >25 |85

RI |? al loc 'T (sicביִשָקְל | 5 >25* | 4 * > 25 8,4 | * 25 לסס | 52585  
nonn MSS) | * cf 3°; id in vs sqq. 



 1254 א םימיה ירבד 19,4—18,6

 יריְִד םֶשָיַו :ׁשיִא ףָלָא םִיָנְׁשּוזםיִרְׂשֲע םֶרַאְּב דוד ְךיו הָבֹוצ למ
 הָוהְי עשויו הָחְנִמ יֵאְׂשְנ םיָדְבַע דיְְִל םֶרֵא ייֵהְיו 'קָשְמְרִּד ראב
 לַע ּוָה רֶׁשֲא בֶהּנַה יִטֶלש תא דוד חיו לה רֶׁשֲא לֶכְּב דיל
 רֶזעֶרַדֲה יִרָע 'ןּוּכְמּו יתַחְבַׁטִמּו :םֶלָשּורִי םָאיִבְיַנ רֶזָעְרִדַה יַדְבע
 -תֶאְו תֶשחַּנַה יםיחתָא המלש הָשָעוּהַּב דֶאְמ הָּבַר תָשְחָז דיו חַקְל
 יִּכ תמֲח ְּךלַמ יועת עַמָשיופ ס :תֶשְחַּנַה יֵלּכ תֶאְו "םיִדּומַעְה
 -ימָרֹודַה-תֶא חלי :"הָבוצְּדלַמ" רֶזעֶרדַה ליָח"לָּכתֶא דיִוָד הָּכַה
 םֵחלְ רֶׁשֲא לע וכְרבְלְו םולשל ול"'לוָאְׁשִל דיִוְד .ךלמה"לא נב
 יל ילּפְו רֶזעְרדַה הָיָה ּועּת תֹוִמֲחְלַמ שיִאְייִּכ ּוהָּכַיַו רֶזָעְרדַהב
 "מע הוהיל דיו דלפה שיק םֶתַא"ַניי :תָשחְנּו ףֶסַכו בָהְ

 אהא הגה יהיורצד ב ישב 12 :'קלמעמו תל
 -לָב ּוָהִיַו םיִביִצְנ םּודָאָּב םֶשַיַו יי :ףֶלֶא רָשֶע הָנּומְׁש חַלָּמַה איִגְּ

 לה רשא לָכְּב דיֹוְחיתֶא הָוהְי עשוי דיל םיִדְבַע םוֶא
 :ומַעילָכְל הָקָדִעּו טַּפְׁשִמ הָשע יִהְיו לֶאְרָשודלְכלַע דוד ְּךֶלֶמיניי
 יקיְִצְנ< :ריכזמ דּוליחאְְּב טְפְׁשֹוהיִו אָבְּצַהלַע הָיּורְצןְּב בָא
 ֹוהָָנְבּוק :רפוס יאָׁשְנְשְו םיִנָהְכ רֶתָיְבֲאְְּב יִָּלָמיִבאָו בּוָטיִחֲא"ְּ
 פ | :יָכַמה יל םיִנׂשאָרָה  דיֶנְדייְִבּו יִתַלְּפַהְויִתַרְּכַה"לֲע עֶדוֲהְיְּ

 נְּב יּדְלְמִו ןֹוָּמִעיגְּב ְלמ יׁשָחְנ תֶמיו ןֶכדיִרְחֶא יִהְיוי 9
 ויָבָא הָׂשָעיְּכ שָחְנְןּב ןונֲח"םע דָסֲחהׂשֲעֲא דוד רָמאּיו* :ויָתְחַּת
 דיו יֵלְבַע ואביו ויָבֲאדלַע ֹומֲחנְל םיִכְאְלַמ דיור חלשינ דָסֶח יִמַע
 ונח ןומַעדיִנְב יֹרָׂש ּורָמאיו :"ומחנל ונח לאי ןֹומעדיַנְּב ץֶרָאזלָא
 רּובעֿב אֹלֲה םיִמָחְנִמ ל חלַשדיכ ְיָניִעְּב ךיִבָא-תֶא דיָנְּד דְּבַכְמַה
 ןּונָח חַקיַו+ ס ;'ִךילֶא ויָדְבַע ּואָּב ץֶרָאָה 'לָּגְרְלּו ֶפַהְלְי רחל

cf 5° |2SnI | 8 * 25 8,8*25 8,6 םיִביִצְנ | ל  Vrs(חפ)  ins 6 IMSKen6 =  
Var D: | 5 3 + ef6 חס\6(ט)שא || 5 AekrGvחַבַטְמ | ל 25 יִתרָּבַמַו; 6 א. 6 ד.  

ro ° 6” lboupau 67 Adwpuu 2S9 5 25 89 יעת | לל > 25 ||  | boves aeneos 

 8,104 םֶרּוי; 1 8 !ve( ₪ םֶררדַה) | * 0 -לָאשל | 51 ₪ 6 25 יָה ודָיְבּו |
 ךז 525 1 שירקה | | 5.5 25 + vb nonn || 12 1 (cf 25 8,13) !בּושְבו | 16° 6

nonn25 8,17 תַאו | 5 25* הָיְרְשּו | דל *  Vrsל 121155  | Zaddoukא.  
Cp 10,162ל* 25 8:,8 ּויָה םיִנֲהֹּכ |  | (ְג יִּפַה-לעV)לעו  »' Mss 

 2S 10,1 | ל 4MSS 3 25 + ןּונָח (6 ןְנָחַל | 2 * 6 25 2 רֶׁשֲאַּכ || | 25> 

 3° 25 :ס,3 + םָהיֵנֹרֲא | % ft trsp (cf 2S) vel 1 ר פלו קז ךפהלו | < 5
 ריִעָה (6 קזס ךפה הלו) | ! 3 ּוניִלֶא.
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 יהֲעְׂשפִּמַה-רע יִצֲחַּב םֶהְיְוְרַמְתֶא תֶרְכִיַנ יםֲחְלַניְו דיִוָד יֵדְבַעדתֶא
 די םתאָרְקל חַלְׁשי ישנה לע דיורל ודיני גבל :םחלשיו
 -רֶׁשֲא דע וחריב ּובש ללה רַמאִיַו דֶאְמ םיִמְלְכַנ םיִשְנַאָה יָה
 -םֶע ּושַאְּבְתה יִּכ ןומע יִנָּב וארו :םֵּתְבַׁשְו םֶכְנְקְז חמי
 םֶרֶאְְִמ םֶהל רָּכָשְל ףֶמּכירַּנּכ ףֶלֶא ןומע יֵגְבּו ןּונֲח חָלְׁשִיַו דיו
 םונְׁש םֵהָל רכשו :םיִשְרפּו בֶכְר הָבֹוצַמּו הָכַעַמ םרא-ןמּו םירהנ
 ינָפל ּונֲחיו ואבו ומַעתֶאְו ּהָכְעַמ למת בֶכְר ףַלֶא םישלשו

 עָמשיַו* ם :הָמָחְלמ ואביו םֶהיֵרֲעַמ ּופְסֶאְנ ןומע ינְבּו אֵבְדיֿמ
 ןומע יִנָּב ּואַצִיופ :םיִרוּבְּגַה אָבַצהלַּכ תֶאְו בָאּוידתֶא תַלָׁשיַו דיו
 :הֶרָשַּב םָּדַכְל ּואָּבדרֶשַא םיִכָלַמַהְו ריִעָה חַתּפ הָמְחְלַמ ּוכְרַעיַו
 רַחְבִיַו רוחֶאְו םיִנָּפ ויֵלֲא הָמָחְלִמְַיִנפ הָתְיָהְיּכ .בָאוי אְריַוס
 ןַתְנ םַעָה רָתָי תֶאְויי :םֶרֵא .תארקל עי לארי .ּּוחְּבילָּכַמ
 קזחתדםא רַמאיִו> :ןומע יִנְּב תארקל 'ּוכרעינ ויָחֶא "יִשְבַא דָיְּב
 :ךיִּתְעָשוהְו ממ ּקְזָחְי ןוָמע יֵנְּב"םֲאְו העושתל יִל ַתיִיָהְו םרֶא יִּנָמִמ
 ויִניַעְּב בוטה ההיַו ּוניִהלֲא יִרָע דַעְבּו ּונָמַעְדדַעְּב הָקחְתִנְ קוֲחי

 סנו 'הָמְחְלִמל םָרֲא יגפל' וָמִע"רׁשא םעָהְו בָאי ישפינ + :הָשענ
 יׁשְבַא יִנְּפִמ "םָהְִנ" ּוסּונַיו יםרֲא םָנדיּכ ּואָר ןֹומע יִנָבּו5 :ויָנּפִמ
 יִּכ םֶרַא אָרְיַו5 ם :םֶלָשּורְי בָאו אָבִיו הָריִעָה ּואֹבַּיַו ויַחֶא
 רבעמ רשא םֶרֶאתֶא 'איצקָ םיִכֲאלַמ לחלשיו' לארי ינפל "פג
 ug דיל נול היל רער אָבְצ"רׂש וש רַהְּנַה

 לח גמל 8 ברא ןשי ומ מתל הְָלמ םֶרֶא .תארקל די
 ילְגר שיא ףָלֲא םִעְּבְרַאְו בָכָר םִיִפָלֲא תַעְבַש םָרֲאַמ דיו גרה
 יִנָפְל ּופָּגַג יִּכ רֶזַעְרדַה יִדְבע ואריויפ :תִיַמַה אָבְּצַה-רׂש ךפוש תֶאְו
 "תֶא עיׁשוהל םָרֵא יהָבֲא"אָלְי ּוהָדְבעיו דיִוְּדְַע ּומיִלָשינ לֵאָרְׂשִ
 תֵעְל הָנָשַה יתַבּושְּת תעלי יהיו 20 :דוע ןֹומעדונְּב

Maidaga |25 םֶהיִתַותַש || 5 = ל-ל > 25 10,5 || 7 6°“  ° || aliter4 * 25 10,4  

 8 | c 630 אָבְצ (25 104 אָבְצַה) | 9 25 10,8* רֶעָשַה | זז * 6 ׁשיִבֲא
xk. raperdtarto (cf 10. 11) || °° 2S25 10,10 ךר-- || 14 5 6  cf 11,20 || * GAYS 

 0,13 'ֵאַּב 'ָמַל | 15 * iח5 c( 6%%) בָאּוי יִנָּפַמ vel 61 6 25 10,14 ויחא || °% > 25 |
 16 * 25 {ro,15 A | °% 25 16 16 או (דדה) רֶזעֶרַדַה חלַשיַו | = 25 םֶליַח ואביו
 ךבושו || % תסממ MSS 'דדה cf 183 | | 7 *16 29 107 הָמאָלַח | .ל-ל 6

 66255 | 18 25 10,18: 7oo || 19 = 25 זס,19 וארו | Cpa2o,1°°25S 111 'ְתָל.
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 -יִנְּב ץֶראתֶאו תחשיו אָבָּצַה ליַחתֶא באו גַהְגִיַו 'םיִכָלִמַה תאצ
 הָּבַרתֶא בָאוי דיו םֶלשּוריִּב בשי ריִוָדְו הָּבַריתֶא רַצַיַו אביו ןומע
 \הָאְצַמיו ושאר לעַמ יםּכְלמתֶרטעדתֶא דיִוָּב חקינ* :ָהְסְרהְיַו
 ריִעָה ללֶשּו דיו שארילע י יָהְּתַו הדק ןֶבֲא ּהָבּו בָהְזרַּכַּכ יֵלְכְׁשִמ
 הָרְנמַּב "רַשִּיַו איצוה ּהָּברְׁשַא םָעָהדתֶאְוי :דָאְמ הֵּבְרַה איִצֹוה

 בׁשנ ןומעינְב רע לכל יוד השי ןכְו 'תגמכו לרבה יצירחבי
 הָמָחְלַמ דָמעֶּתוי ןֵכייִרֲחַא יִהוּג  ס :םֶלָׁשּורְו םעָהלָכְו דנְ
 ידילימ ייֵּפס-תֶא ייֵתְׁשֲחַה יֵכְּבִס הָּכַה זֶא םיִּתְׁשְלּפ"םע ירָזְנַּב
 ןנֲחְלָא יו םיִתְשְלַּפתֶא הַמחְלְמ דועדיהְּתַוי :יועֶנְכיו "אָפְרַה

 :םיִנְרֶא רוָנֶמַּכ ותיִנָח ץַעְו יִּתַּגַה תֶיְלְג יִחַא ימָחְלְתַא ירוֲעְידןְּב

 -שש ויֵתעְְּצאְו המ שיאו יהיו תְָּב הָמְָלַמ דעה ס
 לָאְרָשותֶא ףִרָחיַ אָּפָרָהְל דקוג אּוה"םנְו עּבְרַאְו םיִרָשְע שש
 'תְגֶב אָפְרָהַל דוג לאי  :דיֶוָד יחא אָׂעְמְׁשְַּב ןַתְנּהְי הכו
 פ = :ויְָבעירנְבּו דינְּדידִיְב יָפ

 :לֶאָרְׂשִי-תֶא תֹונָמְל דיִוְדתֶא תו לֶאְרְשויַע ןַטָׂש דמעיוי 1
 רָאְּבִמ לֵאָרְׂשִי-תֶא ּורָּפְס ּוכְל םָעָה יִרָשלֶאְו בָאו-לָא דיוָּד רמו
 ףסוי בָאּוי רָמאִיַוי :םֶרָּפְסַמ-תֶא הָעְדַאְו יִלַא ּואיִבָהְו ןה"דעו עבש
 ינדאל םֶלָּ מַה ינדַא אַלַה םיִמָעְּפ הָאַמ הכו ומַעְדלע הָוהְי
 -רַבדְוי :לֶארְשיל הַמְׁשַאל הָיִהְי הָמְל יֵנֹדֲא תאז ׁשָּקַבְי הָמָל םיִדְבעל
 :םֶלָשּוְי אביו ילֶאְרשְידלְכְּב ּףלהתיו בָאוי אציו בָאידלע קזָח למה
 ףָלֶא לַאְרְׂשִהלְכ יָה דלא םַעָה"דְקְּפִמ רַּפְסַמ-תֶא בָאוי ןתיר5
 םיִעָבָשְו תֹואַמ עַּבְרַא הָדּוהיִוי בֶרַח ףלש שיא ףַלֶא הֶאַמּו םיִפְלַא

 בַעְתְנייִּכ םֶכותַּב דפ אל מנו ולו ברח ףלש שיא ףלא
 רֶבְּרה"לע םיִהלֲאָה יגיִעְּב עריוז :בָאיײתֶא ּךְָמַה"רַבּ
 דאָמ יִתאָמְח םיִהלֲאָה-לֲא דיִוְד רָמאָיַו* ס :לֵאָרְׂשִתֶא יו הזה
 יכ ךְֶבע ןוןעדתֶא אָנירָבְעִה הָּפַעְו הגה רֵבְּרהתֶא יִתיׂשָע רשא

 "'ץ ( ₪7-

₪ atbrav) | ל ו לָכְׁשַּמַה אָצִמיַו | 3 * וה א םָׁש jPlcims( 
cf /63) בנְב 'ָלָמ דוע יִהּתַו ] 5 62 'ִחַה ?  (cfתֹורָזְנַמְבּו | 4 351 6 25 21,  

 27,11 | 5 25 AD | 5 mit MSS Edd םיִאָפְרָה }5 1 ֹועיִנְכַו | צ 5 5

 21,19 | *16 0 68 ריִעְ; א רועי | ץ 61 6 25 21,21 || 8 * 560 25 2 הָלֵא |
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 ךליפ :רמאָל דיֶוְד הזח דָנלֲא הָוהְי רּבְדְיו* ם :רֶאָמ יִתְלַּכְסִ
 -רַחְּב ְךילֲע הָטנ יִנָא שולָש הָוהְי רָמָא הָּכ רמאל דיִוְּדלֶא ָּתְרַּבִדְו
 -הָּכ ול רֶמאּיַו דינְדלֶא דָנ אבי :דלהשעאו הָּנֶהַמ תַחַא ל

 םיִשְדַח הָשלֶש- םִאְו בָעְר םיִנָש שולש-םָאיי הלה לב הָוהְי רַמָא <
 בֶרֶח םיִמָי תַשְלש-'םָאְו תֶגָשְַל'ו יבא בֶרָחְו ףיֶרְצ"יִנְפִמ יהָּתְסִנ
 הָּתַעְו לֶארשי לבג לָכּב תיִחְׁשַמ הָוהְי ךֶאְלַמּ ץֶרָפּב רֶבְדְוו הָוהְי
 :ילדרצ דגל דיִוָּד מאני ם :רָבָּד יִחְלָשתֶא ביִׁשֶא-הָמ הָאְר
 -לַא םָדֲא-דִיַבּו דאמ ֹויָמֲחַר םיּבריִּכ הוהְיידִיְב אָּנהֶלְּפֶא דֶאָמ
 :שיא ףלֶא םיִעְבָש לַארׂשִיִמ לפיו לֵארׂשיּב רֶבָּד הָוהְי ןתיויצ :לָּפֶא

Wnsהֶאְר יתיִחָשַהְכּו ּהְתיִחְׁשַהל לורי וךָאלִמ וםיִהלֲאָ  

 ףֶרָה 'הָתַע בר תיִחָשַמַה ְּךָאלפל רֶמאֹּיו הָעְרָהדלַע םֶחָיַו הוה
 דיִוְד אָשּיַנ5 ם :יִחּובְיַה "נר ןרג"סע ידָמע הָוהְי ךַאְלַמּו ַדָ
 םִיַמְׁשַה ןיבו ץֶרָאָהי ןִיַּב דמע הָוהְי ךַאְלַמתֶא אָריַו ויָניֵעדתֶא
 םיִפְכִמ םיִנְקּזַהְו דיו לפיו םֶלָשּורידלע היּוטְנ ודָיְּב הָפּולש וָּבְרחְו
 יִּתְרַמִא ינַא אלַה םיִהלֲאָה-לֶא דיִוָּד רָמאיווז :םָהיֵנּפ-לע םיְִׂשַּב
 הָמ ןאָצַה הָלֲאְו יִתֹוַֹרַה עֶר יֵתאַפְח"רִׁשַא אּוָהדיִנַאַו םֶעָּב תֹונְמַל
 :הָפּגמַל אל ָּךַמְבְו יִבֲא תיֵבְבּו יב ךֶדָי אנ יֵהְּת ימלא הָוהְ ישע

 ריֹוָד הָלַעַי ו יִּב דול רָמאל דג" לֶא רַמָא הָוהְי אלווי ס
 דְג"רַבְדּֿב יוד לעיר ויסבי גרא רגב ההיל ַחָבְזִמ ל

 טיי ןגראזדע דיו אביו :םיִטֶח שד גרא יםיִאבחתְמ ומ וי
 :הָצְרֶא םִיַּפַא דיל ּוחְּתְשיו 'ןרגַהןמ" אָצִיַו ידיִוָּדדתֶא אָרְיַ ו א

 הוהיל חָּבְזִמ ֹוְּב"הָגְבֶאְו ןְרגַה םֹוָקַמ יִל"הָנִּת ןנְראלָא דיִוָּד רָמִאְיַוְ <
 ןֵגְרָא רמו :םַעָה לעֶמ הָּפְּגַמַה רַצְעַתְו יל ּוהְנֶּת אל ףֶסכְּב
 | רֶקֶּבַה יִּתַתָנ האָר ויָניֵעְּב ּוָּטַה למה ינֹדַא שעָיו | חק יודל
 רַמאיִו+ :יִּתַתָנ לכה יהֲחְנִמַל םיִטָחַהְי םיִצַעְל "םיִּגְרומַהְו תולעל
 -רָשַא אָׂשֲא- אל יִּכ אֵלָמ ףַסְבְּב הָנְקֶא הָנָקייַּכ אל ןנְרָאל דיו ּךְלַמַה

 זס 11155 (GFL 25 24,12* bOI | 12 * 1 6 60 25 3 (הֶוָּכְסֶג || ל-ל 65
a ge יָה םָאְוni 25 16 ;ף | 13 6 + kai 6ד rpia )* + (דטסדס | 15 * pl 
MSS 'Q1 | * 6 go, | * 25 24,16 [ה]הָיָה | % 6 006, 25 הנורא || 6 = 35 
ak invers | 10 1 6 Vrs 2S 24,19 דַב | 20 + 1 6 15559 586 6 25 0 ָךֶלמַה' | 

 ל ] 6 65 25 םיִרְבָע | 2ז ** >65* | ל-* סזשפ ןָנְרֶא | 23 * 65* ד6 6ק0דקסץ
b-b +25.(* + א. ד. 600506) 25 24, 22 + רָקָּבַה יִלְכּו |  
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 יִלְקַש "םוקִמַּב ןגְראָל דיִוָד ןתינ5 :'סנח הלוע יתֹולעַהְו הוהיֵל דל
 תולע לַעיַו הֶוהיִל ַתַּבְזִמ דיִוָּב םֶש ןְביוי :'תואַמ שש לקַשמ בָהֶז
 , :יהְלעֶה חַּבֶזִמ לע םיִמָשַהְְוִמ ׁשֵאָב ּוהָנעַי הוהְי-לֲא א אָרָקיַ םימלשו

 תב :הֶנְָנלֲא וברח בָׁשֵו אלל הָוהְי מאיי = פ
 :םָׁש חזו יסּובוה ןְרֶא ןֶרְְּב הָוהְי ּוהָנֶעיִכ דיו תִֹאְְּב איהה
 איהה תַעְּב הָלעֶה חַּבְזִמּו רָּבְדִמב הָשמ הָשָעדרֶשַא הָוהְי ןֶּכָשִמְפ
 תַעְבַניִּ ,םיִהְלֲא שרדל וינְפְל תֶכָלְל דיו לכודאלס :ןֹועְבְנּב ּהָמָּבַּב
 הָוהְי תיָּב אּוה הֶז דיוָּד רֶמאיְַי 2 :הָוהְי ךֶאְלַמ בֶרָח יִנָּפִמ

 :לֵאָרְׂשְיְל הָלעְל חֵּבְזִמ"הָזְ םיִהְלֲאָה
 םיִבָצִח דַמעיַו לֵאָרְׂשִי ץֶרָאְּב רֶׁשֲא םיִרְּגַה"תֶא סּונָכַל דיִוָד מאיו

 םיִרָמְסַמל בר לזר :םיִהֹלֲאָה תיִּב תֹוָנְבְל תיֹזְנ יִנְבַא בּוצָחַל
 :לקשמ ןיִא ברל תֶשָחְנּו דינר ןיִכֲ תֹרְּבַחְמלְו םיִרְעְׁשַה תֹוִתלדְל

 םיִָרֲא יצע םיִרצַהְו םיִנֹיְצַה ּואיִבֿהִּכ רְַסִמ ןיִאָל םיִזְרא יצעוי
 תֹונָבִל תִיַּבַהְויֶָרָו רָע יִנְב הָמְלָש דיִוָּד רָמאָיַו* פ  :דיִוְדְל ברל
 אָג הָניִכֲא תֹוצְרֲאָה- לכל תֶרָאַפַתְּ םשל הָלַעַמְלּוליִלְגַהְל הוהיל
 והּוצינ ֹונְב המשל אקי :ותומ נפל ברל דיִוָּד כי ול
 וָנַּב המלשל דיִוָּד רַמאַוז סם :לֵאְרְׂשִ יִהלֶא הוהיל תִיַּב תֹונְבל
 -רַבְּד יִלָע יהי : יִהלֲא הָוהְי םֶשָל תִיַּב תֹונְבָל יִנְבלבע הָיָה יִנֲא

 הָנְבֲתיאל ָתיִׂשְע תולדְ "תוָמחַלַמּ תְכַפָש ברל םּה רטאל הָוהְי

 ל דָלונ ןב"הנהי :יָנְְל הָצְִא תְכפָש םיגר םיִמָ יב יֵמָׁשִל תב
 הֹמלָׁש יִּכ ביִבָּסִמ ויְביוֲאדלְּכִמ וָל יִתֹוָחיִנֲהו הָחּונִמ שיא הָיָה אּוָה

 ותּוכלמ אָפּכתַא יִתוניִכַהְו באל וליִנאו rr יל היה אּוהו ימְׁשל
 ָתיִנְבּו תְחלְצַהְו ךמע הָוהְי יֵהְי יֵנְב הָּתַעְוי :םלוע- דַע לָאְרְׂשִי-לֲע
 לכש ּהָוהְי ָךְלְִּתַו א :ְיֵלְע רד רשַאּכ יהא הָוהְי תיִּב
 ןָאוצ ְיִהלֲא הָוהְי תַרֹוּתזתֶא רושל לארי" לַע 4 הניבו

 4 ףסכו Rep ם םיִכ כ .הוהְיתיבל ִוניִכַה יג
 -+* | 25 24,24: 50 | 26 65'ַהְל | * 6+הוהיל | 25 * 6 ומּוקַמְּב ?1* 24

vb nonn || 29 6” ;תומבב pl MSS + רַשַא | Cp 22, ף 77 6 raiddpiov dra 
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 םיִצַעְו הָיָה בֶרָל כ לָקְׁשִמ ןיא לזְרּכַלְו תֶׁשֲחָנַלְו םיִרָכִּכ םיִפְלא
 םיִבָצִח הָכאָלְמ ישע בֹרָל ָּדּמִעְויפ :ףיסות םָהיֵלֲעַו יִתֹוניִכֲה םיִנָבַאְו
 תֶׁשֲתְָו ףֶסָּכל בה :הָכאְלְמ"לֶכְּב םֶכֲח"לְכְ ץֵעֶו ןֶבָא יִׁשְרֲחְו
 ד צוק מע הָוהְי יהיו השעו םּוק רָּפְסִמ ןיִא לזרּבלו
 םכֲמְע םָכיֵהְלֲא הוהְי אלהי :ֹונְב המלל רֹזעל לַארְׂשִ ירָש-לָכל
 ץֶרֲאָה הָשְּבְכַנְו ץֶרָאָה יִבְׁשְי תא יִדָיְּב ןתְנּויִּכ ביִבָּסִמ םֶכְל ַחיִנַהְ
 הָוהיִל שורֶרל םֶכׁשְפַנְו םֶכְבַבל ּונִת הָּתַעיפ :ומַע יפלו הָוהְי יִנָפל
 ןורַאדתֶא איִבָהְל םיּהלָאָה הָוהְי שָּדְקִמתֶא ּונָבּו ּומּוקְו .םֶיִהְלֶא
 2 :הָוהיםשל הָגְבָּנַה תב םיִהְלֶאָה שֶדָק יִלְכּו הָנהְי-תיִרְּב

 :לֵאָרְׂשִיײלַע יוָנְב המלׁש"תֶא ךלמיו םיִמָי עֶבְׂשְו ןָקְז דיִנָדְוי 3
 ןֶּבִמ ולה ּורפַסיִו :םיִוְלֶהְ םיִנַהְּכַהְו לֶאְרְשי ירש לָכְ-תֶא ףסָאו
 םישלש םיִרָבְגל ְתלְגְלִגְל םֵכָּפְסִמ יִהְיַ הלעמו הָנְש םישלש
 הָעְּבְראְו םיִרָשע הֶוהְיתיִּב תָכאָלְמלִע ַחָצִנל הֶלֶאמְ :ףלא הָנֹמְׁשּו
 םיִרעָש םיִפְלַא תעּברַאו :םיפלא תֶשַש םיִטְּפָשְו םיִרְטְׂשְו .ףלֲא
 פ :לֶלַהְ יִתיִשַע רֶׁשֲא םיִלָכַב הוהיל םיִלְלַהְמ םיִפְלַא תַעְּבְרַאְ

 :יִרְרָמּו תֶהְק 'ןושרגל יול נבל ם תוקְלָחַמ דיִוְ יםקְלָחיַ
 םֶתַזְו לֶאיִחְי שאְרַה ןֶּעל י נב סם :יִעָמָשְו ןדעל ינְׁשְרגלל ס

 הָשלש ץי רָהְו ילָאיַזַחְ יתומלׁש יִעָמָש יִנְּבִפ ם :השלש לֶאויְו
 'ׁשּועיִו יאָניִז תַחָי יִעָמְש יִנְבּופ ם :ןרעלל תיִבָאָה ישאָר הלא
 יִנָשַה הֶזיַזְו שארֶה תַחְייַהְיַו יי :הַעָּבְרַא יִעָמְשיִנְב הלא הַעיִרְבּו
 :תֶחֶא הְָּקְפל בָא תיבל ויהיו םיִנָב ּוָבְרַהְדאְל הָעיִרְבְו ׁשֲּעיִו

 ס :הָעבְרא לאיזו ןורְבֲח הצי ֶרְַע תֶקְקגְבי = פ
 -אוָה םיִשְדִק שדק ושידְַהְל ןַהֲא לבו השמו ןְרֲהַא םֶרְמע גבי
 םָלּוע"דע ומְשַּ ְרֶבַלּו וָתְרְשְל הָוהְי יִּנָּפְל ריטקַהְל םָלֹוע"דע ריִנָבּו
 רהנְביפ ס :ױלַה טבָשלע וארו וינֶב םיִהלֲאָה שיא הַׁשּוי
 ויהְיַנ יז :שאָרֶה לֵאּובׁש םּושרג יגְּבַי5 ם :רזֲעיִלָאְו םּושְרִּג הָשמ

15 /55* + 06006 | 18 6% ev xepoiv * שש 2 טטשצ | 072 23, 16 + 

 הוהיל + oingev )* —av 7 —a); ca 10155ח | 5 65 éרפי?  | 3 6Aויִּתְחִּת
666 | 6 * sic AM (Rimhi}; Vark 3-5 םקלחיו | ל 69 Fedowv || 7 6 --ןוש | 
gיk תומלש 06%* תיִמ--; 6[ 18 | ל 6 <. ו6ומג (לָאיָחיְו ?( GAL >. ATinh 

  69 >. lwac, id 11 | 13 5ל |  fil et 4,37לָאיִזַחִ) | זס *1 6 115 9 אוי

sine 1; 1815 ביִרְקַהְל 03 uf mministraret | 15 6 ,--םַש 10 16 | 16 1 frtc GA 
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 1260 א םימיה ירבד 246—23,18

 יִנְבּו םיִרֲחַא םיִנָּב רֶזעיִלֲאָל הָיָה"אָלְו שאָרֶה הָיְבַחְר רֶזַעיִלֶאדיִנְב
 נּבפ ספ  :שאְרֶה תימלָש רֶהָצִי יִנָּב8ּפ ם :הָלָעְמִל ּובְר הָיְבַחְר
 םַעָמְקִיִו יׁשיִלְׁשַה ילֵאיִזֲחַי יֵנְׁשַה הָיְרִמִא שארֶה ּוהְיִרְי ןֹוָרְבָח
 :יִנְׁשַה הּיׁשְו ׁשאֹרָה הָכיִמ לָאז ינְּבִכ הס :יִעיִבְרָה
 רֶזְעְלֶא תֶמּיַו:* :שיקו .רֶזעְלא ילֲחַמ ינְּב ישּומּו -יִלְחַמ יִרְרָמ יִנָבִיי
 יִנָּבא :םֶהיֵחַא שיקדינְּב םּואָשיַו תיִנָּבְָא יִּכ םיִנָּב ול ּויָהאלו
 תיִבָל יולדינב הָלֶאא :הֶשולש תֹומָריִו רֶדַעְו יִלָחַמ ישּומ
 הָׁשֹע םַתְלּגְלְג תומש רַּפְסַמְּב םֶיִדּוקְפל תוָבאָה ישאְר םֶהיֵתֹובֲא
 רַמָא יב :הָלָעָמְו הָנָש םיִרָשַע ןֶּבַמ הָוהְי תיִּב תדבעל הָכאָלִמַה

 :םלועלידע םָלשוְרּב ןשי ומעל לֶארְׂשִיִהלֲא הָוהְי חגה דיו
 כז :ּתְרְבעל ויִלּכְילָּכתֶאְו ןְֵׁשּמַהתֶא תאָשְלְיִא םָיולְל םֶנְו
 הָנָש םיִרְׂשֲע ןְּבמ לגב רפְסִמ הָּמָה םיִנורַחֶאָה דיִוד יָרְבַדְב
 -לע הוהְי תב תדובעל ןֹרַהֲאיִנְּב יל יםָדְמַעִמ יכ5 והָלָעָמְלּו
 תיִּב תָדֹבֲע 'הָשַעְמּו ׁשְדָק"לכְל תַרֲהְמ"לעֶו תֹוכָׁשְלַה-לַעְו תֹורצֲחַה
 8 יקיקרלו הנמל תֶלמְל תַכְרַעַמַה םֶתָלְלּופ :םיִהלֲאָה

 io הוה תולע ss os :ברעל 5 הול לֶלַהְלּ תודהל
 ּורָמָשְוּי :הָוהְי יִנָּפְל דיִמִּת םָהיֵלֲע טַּפְׁשַמַּכ רַּפְסִמְּב םיִדעמְלְו םיִׁשָדֲחַל
 ןְרָהֲא ינְּב תֶרֿמְׁשִמּו :שֶרְקַה תֶרָמָשַמ תאְוז דעומה לֵהֲא תָרַמְׁשִמ תֶא
 םֶתיְקְלְחַמ ןרַהא יגלו 4 ס  :הָוהְי תיִּב תדבעל םֵהיֵחַא
 אּוהיִבֲאו בָדָנ תמו :רָמְתיִאְו ךֶזעְלֶא אּוהיִבַאְו בֶדָנ ןרַהֶא ןנְּב
 יםקלחיו :רַמַתִיִאְו רֶזעְלֶא ונהכיו םֵהְל ּוָה-אֵל םיִנָבּו םֶהיִבַא יִנָפל
 םֶתְּרְקְפל רָמְתיִא יִנְּב-ןִמ ךֶלְמיחו רזעֶלֲא יִנָּבִמ 'קּודָצְו דוָ
 יִנָּבְִמ יםיֶרְבְנַה ישאר םיֵבַר רֹזְעְלֲא-ינב ּואְצַמיו :יםָתְרְבעּב
 ינְבֵלְו רֶׂשֲע הֵָׁשְׁש 'תובַא-תובל םיִׁשאָר רֹועֶלֲא נבל .םּוקְלָחַיַ רַמָתיִא
 הלא הָלֲא תֹולְרּונְּב םָקלְחַופ :ה הָנֹומְׁש םָתֹובֲא תיֵבְל רַמָתיִא
 : :רַמְתיִא יִנְבֿבּו רַזְעְלֶ ינָּבִמ והלאה יִרָשְו שרק יָהְיִּ
 םיִרָשַהְו למה נפ יולַה- ןִמ רַפּּסַה לֵאָנַתנ ןְב ּהְיְעַמְׁש םֶבּתְכִיַ

 18 65% ni— cf g° || 1g * 65 ופסטס 1 |65 693 NITT?; 1 prb 8 | ל 65

cf 20 et 15,18 | 24 lc pl MSS 64)3( ‘Wy | 28 * 6לאיזע  OrinA; 1 prb 
Cp 24, 1 6) 529 |6 'מ"לע || 29 <6 | 32° >65% |  | Eorngev atrotc 
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 סָיוללְו םיִנָהְּכל תֹובֲאָה יֵׁשאָרְו רֶתְיְבֲאְב ֶלֶסיִחַאַו ןֵהֹּכַה קֹודָצְ
 אציל | ם :רֶמַתיִאל זחא זַחְֶ רַזָעְלֶאְל זַחֶא דָחֶא בָאדתיִּב
 םיִרעָשְל יִשיִלָשַה םרֶחְל* :יִנשה היעדיל בירוהיל ןושארה לֶרוגַה

 הָּיְבאל יִעְבְשַה ץוקהליפ :ישָשַה 'ןמומל יִשיִמָחַה יהיְּלַמְלִפ :יעָבְרָה <
 יתשע יִביִשְיְלֶאלי> :יִרָשַעָה ּוהָיְנכְשל יִעָשִּתַה עושילוו :יִניִמְשַה
 הָעְּבְרַא בֵאָבְׁשִיְל רֶׂשְע הׁשלׁש הָּפְֲלּו :רֶׂשֲע םיִנָׁש *םיקיל רֶׁשֲע
 הָעְבְׁש ריִזַחְלפ :רֶׂשֲע הָשָש רַמִאְל רֶׂשֲע הֵׁשֵמֲח ל :רשָע
 לאקזחיל רַשָע העשת הָיִחָתְפְל :רֶׂשֲע הנומש 'ץֶצַפהְל רשע
 ּוהָיְלְדְליפ :םיִרָשַעְ םיגש ילומנל םיִרָשַעְו דָחֶא יכלו :םיִרְׂשֲעָה
 'םֶתְּקֶפ הָלֲאיִפ ס :םיִרשעְו הָעְּבְרַא והָיזעמל םיִרְׂשֲעְו השלש
 רְׁשֲאּכ םֶהיִבַא ןֶרַהֶא דָיְּב םּפְׁשִמכ הָוהי"תיבל אוָבְל םַתְדְבעל
 ינבל םיִרְתּּנַה יול נבל :לֵאָרְׂשִ יִהְלֶא הָוהְי 'והוצ
 ּוהיְבַחְר ינָב ּוהְיְבַחְרְלְיי :ּוהיִּדְחִי לֶאְבּוש יִנָבְל לֵאָבּוש םֶרָמַע
 *יָנָבְ :תַחָי תומלש יִגְבל *תומלש יָרָהְציל> :היִשְי ׁשאָרָה
 ינְּב< :יִעיִבְרֶה 'םַעָמְקְ יִשיִלָשה 'לאיזחְי יִנָשַה ּוהָיְרַמֲא יוהי
 היִשי נבל היׁשִי הָכיִמ יֵחַא=5 :'רומש הָכיִמ יִגְבְל *הָכיִמ לָאיזע
 יִרְרַמ יִנָּבִּה :ּונְב והיזעי ייֵנְּב יׁשּומּו יִלָחַמ יִרְרמ יִנָּב5 ּוהָיְרַכְז
 ול 'הָיהְדאלְו ירזַעְלֶ יִלְחַמְל :יִרְבֲעְו רּוַָּדְו 'םהְשְו ונְב 'והידעיל
 רָדַעְ יִלָחַמ ישומ יָנְבּוס :לֶאְמְחְרְ שיק-יִנְּב שיקְלפ :"םיִנָּב
 ליפו: :םָהיֵתְבַא תיִבְל םיולַה יִנְּב הלא תֹוִמיִריְו
 קודָצְו ּךְלַמַה דיור נפל ןרַהֶאיִנָּב םָהיֵחַאֹו תַמְעְ תּולְרּוְג םַה-םנ

 6 3MSS 64 3 דָחֶא דָחֶאְו ...דָחָא, sed 14 et 2 ִלֶאְל ₪ 'ִתיִאְל | <
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Ken 157.224 mre (ןורבח ינב) 67 et 23,19 שאֹרָה ןֹורְבָח | cf 23,19* )6* (6סוסט! | 

 ||  cf v 24 et 23,19°, sed etiam cf 23,9 (6” laon) || 5 65 lokoyלֵאיִנע <
  | 25 6יִנָשַה הָיָשיְו שארֶה | * א רּומָש 065% ריִמָש 6* רַפׁש + "6 * 24
lwaiag (cf 24°) * Acia | 26 * [ DA (vel ? 26a Var ad 27a) || ל 16 6 ּוהָיְזְע cf 
23° | 27 “LDF cf26° |° dl}; 6 I(g)goau, leccau || © 6% 90+ 1 Agapia || 
28 * 677 + xai 100000 .א r.X. || ל pl MSS יָה | > ins [ז שיק₪ | 29 nonn 
MSS ~j2 | 30 6” >. HAa (crrp?). 
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 ויָחֶא תּמְעְל 'שארֶ תֹוֲא יִסָיַוְלְלְו םיִנָהְכִל תּובָאָה יִשאְרְו ךְלַמיִחְאְ
 ס :ןְטָּקַה

 ןּותּודיִו ןמיַהְו ףֶסָא ינְבל הבעל אָבְּצַה יִרָשְו דיו לַדבוו 5
 הָכאָלְמ יִׁשְנֲא 'םֶרָּפְסִמ יִהְיַ םִיָּתלְצִמְבּו םיִלְבנְב תוָרְנְכּב 'םיִאיִּבנַה
 ףָסֶא וגְּב יהְלֲאְרׂשַַ הָיְנַתְנּו ףָסּויְו רּוָּז ףָסֶא נבל :םֶתְדְבַעַל
 ןותּודי יִנְּב ןותּודיל ְלמַה יריד לע יאּבְנַה ףָסָאד די לע
 םֶהיִבַא יִדָי לע הָשַש ּוהיִתֶּתַמּו ּוהיִבְׁשֲח והיעשיל ירצו והילד
 נב ןֶמיַהְל< ס :הוהיִל ללַהְו תודוה-לע "אֵּבּנַה רֹונְּכַּבי ןּותּדו
 הָתַאיִלֶא יֹנְנֲח הְָנַנַח תומיִריִו ילֲאּובְׁש ילֵאיּזַעּוהָיְנַּתַמ ּוהָיְקְּב ןָמיֵה
 הלא :'תֶאיִזַחַמ ריִתוה יִתולמ הֶׁשְקּבְׁשִי רֶזָע יִּתְמַמֹרְו יתד
 םיִהלֲאָה ןתיו ןרק םיִרָהְל םיִהְלֲאָה יֵרְבּב ְּךֶלַמַה הזח ןְמיֵהְל םיִנָב
 םָהיִבַא .דודלע הָלֲא-לַּכֿפ :שולָש תונְבּו רָשָע הַעְּבְרַא םִִנָּב יהל
 םיִהְֶאָה תי תדֹבעל תורֹנָכְו םיִלָבְג םיָתְלְְמְּב הָוהְי תיֶּב ריִשַּב
 םָהיֵחַא-ַע םֶרֶּפְסִמ יַהְיַו :ןָמיִהְו ןּותּודיו ףַסַא ךלמה ידי לע
 ליֿפפו :הָנֹמְׁשּו םינומָש םִיָתאְמ ןיבַּמַה-לַכ הוהיל ריִׁשייִדֲמלִמ
 :דיִמְלַּת"ם ןיִבַמ לוג ןטְּקַּ יֹתמַעַל תֶרָמָשִמ תֹוָלְרּונ
 יףסויל יףסֶאְל ןושארה .לָרּגַה אציופ

 :רָשָע םיִגָׁש ויָנבּו ויָחְאְודאּוה "ינשה הל
 :רֶׂשֲע םיגָש ויָחֶאְו וינְּב רוז יִשְלָשַהי
 :רָשָע םיִגְש ויָחֶאְו ויֵנְּב יול יִעיִבְרַהי
 :רֶׂשֲע םִיִנָׁש ויָחֶאְו ויִנָּב ּוהָיְנַתְנ יֵׁשיִמֲחַה
 :רֶׂשע םיִנְׁש ויָחֶאְו ויִנָּב ּוהּיְקְב יִשָשַהי
 :רֶׂשֲע םיִנָש ויָחֶאְו ויִנָּב "הֶלֶאְַשְי יִעְבַשַה י4

id 3. 6|25, 1 * 60 "דיו  crrp | Cp31° 6--חטק6סזשד6 | ל 6* טקט6 5  
MM) |0000 ( 6עפקעע =  epohtv16 96 םיאְּבָנַה, א םיִאיִבְּנַה | < 6 + אסד6 א * 

cf 6*1? 'שֶאְו  cf ad 4,16 (6% Ageipnia 5 Eg ?jpana);14 שי,  WN); in8 * 
Sor (cf 17); 1 (cfir)6 (2)סטקו ¥ kאיִבָנַה | 3  nonn MSSל  | sd 

 ירצו | * ins 6 1315 GPA (cf 17( 1 יעמשו | << 5 trsp | 4 * 6° לארע | ו
 6 6 לֶאְבּוש ut 20 et 24,20 | °° prps הָּתַא יִלָא יִנָּנֶח ּהָי יִנָנֶח
 הָשְקִּב בשי רוע תַמַמרְו "ּתְלְּג
 תיִוִחַמ ריִתַוה תֹולַמ

 5.1 זנרק ₪ rsp? , ad לאה | 8 * 6 + הָּמַה ג | * 5 2+ תֶרָמשַמ | 9 פו
 gloss | ל ins רֶׂשֲע םיִנָש ויָנָבּו ויָחָאְו אּוה cf6 | < ומ צץ ָף. 10. 12-18. 20. 1

GPA + Hv(e)ia | rr 6 Acerpnia cf 14 | 126°ם  | etc1 קזמ הילדגל, רוכזל  
cf ad 2; 58 lgepina * lgpenAa (id 9( ₪ letdpet cf 1.ןֶתָנ | 14  
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 :רָשָע םיִנׁש ּויָחָאְו וינְּב ּוהְיָעַׁשִי יִניִמְשַהי
 :רָשָע םיָנְש ויָחֶאְו וינְּב ּוהיְנּתַמ יעיׁשְּתַה 5
 :רָשָע םִיִנָש ויָחֶאְו ויִנְּב יעמש יִריִשֲעָהל
 :רשע םִיַנְׁש ויחֶאְו ויִנָּב לארזע רֶׂשְעיֵּתְׁשַעיֿ <

 :רָשָע םיִגָש ויָחֶאְו וינְּב היבְׁשֲחַל רשע םיִנָשַה יפ
 ההד

 רֶׂשְע םיִנש ויָחֶאְו ּויֵנְּב לַאֿבוש רֶׂשֲע הֵׁשְלׁשְלי
 וז +

 :רָשָע םיִנָש ויָחֶאְו ויִנָּב ּוהָיְתִתִמ רשע הָעבְראְלְי

 :רׁשע םיִגָׁש יָחֶאְיִנּב תומריל רָשָע השמחל=:
 :רֶׂשְע םיִנָש ויָחֶאְו ויִנָּב ּוהיְננֲחְל רָשָע הָשָשְל
 :רַשָע םינש ויָחֶאְו ּויֵנְּב הָשֶקּבָשיַל רשע הָעְבָשְל
 :רָׂשֲע םיגש ויָחֶאְו ויִנָּב יֵנְנֲחַל רשע הָנומשל

 :רֶׂשע םיִנְׁש ויָחֶאְו ויֵנְּ יִתולמל רשע הָעָשָתְל
 :רשע םיִנָש ויָחָאְו ויִנָּב הָתלֲאְל םירׂשעלז

 :רֶׂשֲע םיִגָש ויָחָאְו ויִנְּב ריִתוהְ םיִרְׂשֲעְו דָחֶאְל
 :רָׂשֲע םיִגָש ויָחֶאְו ויָנְּב יִתְלִדנְל םיִרְׂשֲעְו םִינשל*פ
 :רָשָע םִינְׁש ויֲחָאְו ויָנְּב תואיזֲחמל םיִרְׂשֲעְו השלשה
 ס  :רָׂשָע םיִנָש ויָחָאְו ויְנְּב רֶזֶע יִּתְמַמּורְל םירשעו הָעְבְאְלְי

 יִנְּבִמ אָרְקְְב 'גהימלשמ םיזורקל יםירעׂשל תוקְלֶחַמְלי 6
 יֹוהיְדַבְז יִנָשַה לָאעידי רּוכְּבַה ּוהָיִרַכְז םיִנְּב ּוהָיִמְלְשְמְלְוי :'ףסֶא
 יניעּוהלָא יֵׁשְׁשַה נחה יִׁשיִמֲחַה םליעג :יִעיִבְרַה -ילָאיִתִ יִשיִלָשַה
 חָאוי יִנָשַה דָבֶזּוהְי רוכְּבַה הָיִעַמְש םיִנְּב םֶדֶא דב :יִעיִבְׁשַה
 רכששי יִשָשַה לַאיִמַע :יִשיִמְחַה יִלָאְנַתְנּ יִעיִבְרַה רֶכָשְו יִשיִלָשַה
 נב היִעַמְׁשלו ס :םיִהלֲא וכְרב יִּכ יָניִמְׁשַה יֵתְלֲעַפ יעיבשה

 יִנָּבַל :הָמָה לִיַח יֵרֹוְּבִגיּכ םֶהיִבֲא תיִבְל םיִלְׁשִמַמַה םיִנְּב דלוג

 :"ּוהָיְכְמְסּ והיִלֲא ליָחיִנְּב ויַחֶא דַבְזְלֶא דבועו לֵאָפְרּו יִנְתֶע היְעַמְׁש

 חֵּכַּב לחה שיִא םֶהיֵחַאַו םֶהיִנְבּו הָּמַה םדֶא דָבַעּויִנְּבַמ הלא
15 6° lwgeia * ldiag | 17 67 Eoupe (cf 3%) 2MSS 0 היעַמְׁש | lft 

6 6 bp? (6 Atapia * EZpinl) | 20 6 Eovginh || In vv 20—3r l articul 
ante numeros השלשַה העבראָה) 66( | 6 26, 1 * 6 (rv) חטג\שצ | * 5 
MogokanA * סטסג\ וג\] || > 1c 8 (ABiacag[ap]) ףסֶאיִבַא vel יְבָא? cf 9,19 | 
2 * nonn MSS 8 ּוהָיְרַכְז | * 6 Natavana, cf 3 | 3 6% --ןָתָנ | 4 * 6 05- | 
> GF Naag 6ומג! (crrp?) | 5 67 06\\60| * 06-- || 6 65* rporwrékou 
Pwoai (e DWN], Var ad WH) rod (Arq), 6% + 5 nomina || 7 ** I )6) תסמת 
MSSKen 6( ויחאו זלֶָאְו | ל + 0 א 
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 -יַנְּב םיָחַאְו םיִנְּב ּוהיְמלַׁשְמִלְופ :םֶדֶא דַבֹעְל םִיַנְׁשּו םיִשָש הָדבַעל
 יִב שארֶה יירמש םיִנְּב יִרְרְמְדיִנְּבְדִמ החלו :רֶׂשֲ הָנּומְׁש : לח
 'והילבט יָנְׁשַה הקלו :ישארל ּוהיִבֲא ּוהמישוו ירו הָיָה
 :רֶשָע הָשלש הָסֹחְל םיִחַאְו םנְּב" לכ יִעְבְרֶה ּוהָיְרַכְז יׁשילְׁשַה

 תוְרָמָשִמ םיִרָבְגַה ישארל יםיועְׂשַה יתֹוקְלֲחַמ הָלֲאַל> :
 לורְּכ ןטקּכ .תולְרו ליפו :הָוהְי תיֵבְּב תֶרְׁשְל םֶהיֵחַא תַּמְעְל
 והָיִמְלשל הָחָרְזִמ לרוגַה לָפיִו ם :רעָשְו רעשל םָתֹובֲא תיבְל
 בעלי :הָנֹופְצ ולו אציו תֹולָרֹוג ּוליִּפָה לָכָשּב ז ץעוי ונָב ּוהָיְרַכְזּו
 םע ברעמל הסֹחְלּו יםיִפָשְלי :םיִּפְסַאָה תיִּב ריִנָבְּו הָּבְנַנ םֶדֶא
 םיולה .תָרֶזָמְלל :רַמָשִמ תַּמְעל רַמָשִמ הָלועֲה הלְסַמַּב תבל רעש
 םיִנָש םיִּפְסַאְל הָעֵּבְרַא םויל הָּבְגַג הָעֵּבְרַא םויל הָנוָפְצל השש
 הלא :רֶבְרפל םינש הָלָסִמ הָעְּבְרַא ברעמל רבי :םינש

 :יִררמ יגל יחְְלה יגל םירעשה תוקלָחמ
 :םיִׁשְדְּקַה תֹוְרְצֶאְלּו םיִהלֲאָה תיִּב תורָצוא-לע היַחַא םִיוָלַהְו>

 יִנְׁשְרְּגַה ןרעֶלל תֹוָבֲאָה יׁשאָר על יִנָשְרַגַה יֵנְּב ןדעל יָנָּב2י
 :הָוהְי תיִּב תורְצְאדלַע ויִחָא לאוו םָתַז יִלָאיחְ יָנְּב>> :יִלֲאיחְ

 יושר אבו :ילאיזע יִנֹרְבֲחַל יהל יִמְרְמְעְל
 ּוהיְעְׁשיִו ונָב ּוהָיְבַחְר רזֲעיִלֲאָל ויַחָאְו5 :תוְרְצֶאָה לַע דיִנְנ הָׁשֹמָּ
 לע ויָחֶאְו יתומלשו אּוָה 6 :ונְּב תֹומלָׁשּו ונְב יֵרָכְזו ּונְּב םֶריְו ֹונְב
 -יירְׂשל תֹוְבָאָה יׁשאָרְ ךלמה רנר שיִצְקַה רֶׁשֲא םיִׁשְדָקַה תור לָּ

 ושידקה ללָשהְמּו תמָחְלמַהְןִיז ּ:אָבְעה יִרְָו תאמה םיפלאָ
 שיקְּב לּוָאָשְו הֶאֹרָה לֵאּומְׁש שיִדְקהֶה לכול :הָוהְי תיבְל קול
 :ויָחָאְו תיִמלָש-דַי לע שיְִּקמַה לכ הָיּרְצְֶּב בֵאֹויו רָנְֶּב ֶנְבְַ

 < םיִרָטֶשְל לֵאָרְׂשִי-לַע הָנוצִיִחַה הָבאָלְמל ויֶנְבּו והָיְננֶּפ יִרָהְצִּיִל5ַ ם
 תואָמעַבְשּו פלא לוחינְב ויָחָאְו ּוהָיְבְׁשֲח ינורְבַחַלְ :םיִטָפָשְלּו
 תַדְבַעַלְו הָוהְי תֶכאָלְמ לכל הָבָרעַמ ןדריל רָבַעַמ לֶאְרְשי תְּקֶפ לע

10 * GPA .ירמש | מ | 'ִּבַה | צא א ד bevrépag )6 11°?) || 
rr >> <65 cf 10° | * GL ד06מג || 12 *1 'מֶל | * 6 1* | 14 16 G0 lb) | 15 3* 

  3(ינשל ?) | ל 6 ההָּכַשְל  | 16 * dl 6 59155 )dittogr); 69 66 devrepovםיִּפַּפַה
  | 18 5-66 diadexopévoug ¥ ir cellulis (simםויל  || r7 1 frt 6 65%טטגטאשס

postea) || 19 6° א696 || 20 1 6 6 םֶהיִחַא | 21 6" םָשרג || 22 9 Zahaz | 

24 561.36 23,16 et 6* | * 6 6%%ם-- | 25 א ni—, pl Mss 069 n— | 
 | א00טסד6קףשסו  | 27 6 rod pullירשו  25 || * 1 6 2155 % et 296וז 6 * 26

28 65% ni— | 2g 64 JID cf ad 15,22. 7. 



 7 ה
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 תֹובֲאְל ּויָתְלְתִל יָנּורְבֲחְל שארָה הָירְי יִנורְבָחְלי ס מַה
 לִיַח יִרוְּבְג םֵהָּב אַצְמיו ּושְרֶדנ ריִוָד תּוָכְלַמְל םיִעָּבְרַאָה תַנְׁשְּב
 'תובָאְה ישאְר תֹוֲאַמ עבְׁשּ םִיפלַא ליח-ינב ויִחֶאְו 2 :דעְלְ ריִזָעַיְּב
 -לָכְל יִשָנְמַה טְבְׁש יִצֲחַו ידָנַהְו יֵנֵבּואְרָה"ל ךלמַה דיִוָּד םֶדיִקְפִַו
 ס מַה רבְדּו םיִהלֲאָה רָב

 \םיִפְלַאְה יֵרְׂשְו ו תֹובֲאָה יׁשאָר םלְפְסַמְל ו לֵאָרְׂשִי ינבּוי 27
 תקלה רַבּדלָכְל ףלמהה תֶא םיִתְרָׁשִמַה םֶהיִרְטְשו תֹואַּמַהְו
 תַחֶאָה תָקֹלֲחִמַה הנשה יׁשְדְח לֵכְל ׁשֶדֹחְּב שֵדֹח תאָציִהְו הֵאְּבַה
 ןושארֶה שֶדֲחַל הָנושארַה תֶקַלְחַמַה ל פ לא הָעְּבְרַאְו םיִרָשָע

 נב :ףלֲא העבר םיִרָשָע ותקלחמ לַעְו לֶאיּדבזְּב םַעְבְשָי
 לעו*  ס ןושארֶה שתל תוֶאְבְצַה יִרְׂש"לָכְל שאָרֶה ץֶרפ
 דיגָּנַה 'תָלְקִמּו ותְקְלִחַמו" יחוחאה דודי יִנשה ׁשֶרָחַה ותָקְלֲחַמ
 יִשיִלָשַה אָבְצַה רש: ס ְלֶא הָעְּבְראְו םיִרָשְע ותְקְלַחַמ לַעְו
 םיִרָשָע ותקלחמ לַעְ ישאר ןהפה* עָדְיוהְיְְב ּוהָיְנַּב ישילשה שֶרֶתַל
 יּוּתְקְלֲחמּו םיִשלְׁשַה- לַעְ יםיִׁשלׁשַה רוְּבִנ ּוהָיָנְב אה :ַלֶא הָעְּבְרַאָו
 בָאדי יִתא לַאהׂשע יִעיִבְרְה שרֲחַל עברה ם נב דָבזיִמַע
 פ :ףְלֲא הָעְּבְרַאְ םיִרָשְע ותקלחמ לעו לןירחא ֹונְב *הָיְדַבְז

 ותְקְלחמ לַעְו חֵרֹזיַה תּוָהְמַׁש רֵׂשַה יִשיִמָחַה שחל יׁשיִמֲחַה
 שָקַעְְב אְריִע יִשָשה שדחל יִשָשַהפ ם :ףַלא הָעְּבְרִאְו םיִרְׂשְע
 רחל יעיִבְׁשֲה ו ס :ףַלא הַעְּברַאְו םיִרָשָע ותקלחמ לַעְ יעֹוקְּתַה
 הָעְּבְרַאְו םיִרָשָע יוּתְקְלֲחַמ לַעְו םִיָרָפֲא ינּבְִמ יִנלָּפַה ץֶלֲח יֵעיֵבְׁשַה
 לַעְו יָחְרול יִתְׁשֲחַה יכְּבס יֹנימְׁשַה ׁשֵדֲחל יִניִמָשַהיי ם = לא
 יִעיִשְּתַה ׁשֶדָחַל יִעיִשְּתַהִ< ם :ףְלֶא הָעַּבְרַאְו םיִרָשָע ותקְלַחמ
 :ףֶלֶא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע וָקְלַחַמ לַעְו יניִמנַבַל יִתֹותָנַעָה רֶזָעיִבַא

 לַעו יִחְרול יִתְפּוִמְנַה יִרָהְמ ייִשֲעָה שָדַתל יִריִשעָה 5 :
 רֶׂשֲע יִתָשְַל רָשְעיִתָשַע ם :ףלא הָעְּבְרַאְו םיִרָשָע ותקלחמ

 םיִרְׂשֲע תקלחס לעֶו םיִרְפִא יבמ נּותָעְרפה הָינִּב שֶדַה
cf ad 23,19 | 32 dl? | Cp27,1 6 DY] et postea aliter |[31 6% 'רי?  

2 6% |6000 F ZogaA GMS lgRokau; l frt לעַּבְׁשי cf 11,11 || 4 3 ins (cf 11,12; 

 'רָה ןהכ|  add) | 5 ** 17מזe4 > p( "ןָּכ רֶזְעְלָא || *-* 1 תולקמ 'מ"לע] )23,9 25
6 * 31155 WR | *16 6 ימ"לעו | 7 * 6 (66)0(00)2 || * 6° םֶהיִחַאו | 1 

 יחרזיה = יִתְרַגַה גז | ה 65 050006 F Ib. | ro יִטְלַּפַה cf 25 23,26 || 11 6 'ִחַה
 cf 204 || 12 Q יִניֵמֵי ןֶָבְל א יֵניֵמְ נבל; עז יִניִמיחְוָבְל | 13 65 ר.



 1266 א םימיה ירבד 22-44

 יִדְלְח שָרחַה רָשְע םִיגְשְל ישע םִננְׁשַהיפ סם ּוָלֶא הָעְבְרִאְ
 ס - :ףְלֲא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע ותקלחמ לַעְו לֵאיִנְתְעְל יִתַפֹוטְּנַה

 יִנעָמָשל יִרכְזןֶּב רֶזֲעיֵלֲא דיֵגְנ ינָבּואְרְל לֵאָרְׂשִי יִטְבְש לע
 :קּורצ ןֶרֲהֲאְל לָאּומק" ןְב הָיְבְׁשֲח יוללול פס :הָלעַמְּב ּוהָיְמַפְׁש

 ס :לֵאָכיֵמְדְּב יָרָמָע רכשׂשיל דיִוְד יֵחַאַמ ּוהיִלֲא הָדּוהְיְל* ם
 ס :ילֲאיִרְזעןּב יתֹומיִרי ילָתַפַנל ּוהְיִדְכעְּ יוהְיֲעַמְׁשִי ןלובזל 19
 :ּוהיְדְּפְּב לאי הָׁשְנִמ טְבֵׁש יצחל ּוהָיְזזעדֶּב עשוה םִיַרפֲא יִנָבְל

 לַאיׂשעֶי ןמיגבל יהִיְרכְזְַּב 'ודי הָדְְלִג הָׁשֹנְמַה יצחל=י ם
 :לֵאָרְִׂ יִטְבָש יִרָש הָלֶא 'םֶחרְיְּ ילַארזע ןנל* ם :רְנְבֲאְָּב

 רָמָא יִּב הָטַמְּ הָנָש םיִרָשַע ןֵּבַמְל םֶרָּפְסַמ ריִוָד אָׂשְנ"אָלְויפ ס
 לחה היּורְצ"ןְּב בָאו=+ :םִיָמְׁשַה יִבְכוְכְּ לֵארְׂשִיזתֶא תּּבְרַהל הוהְי
 רָפְסִמַה הָלָע אֶל לארשי"לע ףצק תאָזְב יהו הָלכ אל תונמל
 מַה תוְרצֶא לַעְו5 פס דוד ּךְלַמל םיִמָיַה יִרְבִּד רֶפְסִמְּב
 תֹלְְנִמַּו ז םיִרָפְּכַבּו םיָרֲעַּב הֶדָשַּב תורצְאָהלעו ילָאידע- ןֶּב יתְנָמְזַע

 הָמְֲאָה תֶרבעל הָרָשַה תֶכאָלְמ ישע לעְי* ם היושב ןָתנוהי
 םיִמָרְכִּבְש לַעְו יִתְמְרָה יִעְמְש םיִמְרְכַהלַעְוז ם | :בקְְּב ינוע
 רֶׁשֲא םיִמָקְׁשַהְו םיִתיִּנַה-לַעְוfי סם :ייָמְפְׁשַה יָדְבז ןַַה תֹורְצֵאְל
 -לַעְוsפ סם :שעוי ןְמַׁשַה תָֹרְצֶאדלעֶו יִרְּנַה ןֵנָח לֵב הלֵפְׁשּב
 -ְּב יֹטָפְׁש םִיָקְמעְּב רֶקְּבַהְלַעְו יִנורָשַה ייֵרְטׁש ןורָשַּ םיִעֹרָה ּרקְּבַה
 ּוהיִּדְחְי תונתַאה"לעו למשה ליבוא םיֵלַמָנַה לע ס :יָלְרֲע

 שכרה ירש האל יֶרְנַהַה ויני ןאַַה-לעֶוי ס :ייִתנְרפַה
 רָפֹוסְש ןיִבַמ-ׁשיִא ץעוי דיִוָדדדוד ןַתְנוהיַו* ס :דָרְנַק רשא
 למל ץעוי לָפְתיִחַאג :ְָלָמַה יִגְּב"מע יִנומְכַחְְּב לֶאיחיְו יאּוה
 ּהינּבְּב עָדיוהְי לָפתיִחַא ָרֲחָאְוי :ָָּלָמַה עֶר יֶּכְרֲאָה ישּוחו
 ספ  :בָאװ ָלָמל אָבְצרִׂשְו רָתְיָבֲאְו
 15 6°. הי--? | 16 6 יִתָכ-- | 17 6! Eabdoux || 18 0 אוה--; 16 6

cf 2,13; 1S 16,6; 17,13 | 19 * 6 ‘bw? | * 6 Agt(E)iov || * 6“ ni— 0בָאלַא  

frt 6 nonn 2155*% 6 ny || 21 *5,24? )6(; 6%! לֶאיִזע | 20 1  cf4  
 MSS + טָבָש || * 60 ladda Jaddo | 5 6° הידבז || 22° cf 19°; 6* יי
 = Azpinh | ל 69* lwpau | 24 1 6 6 רב et conjg 6 רפסמה | 25 * 9

BAI? 0 Aphonites |ל 6 'ע | 26 6** יר- ? | 27 * 6% ירכז? | ל  | Asmot 

—r | 30° 528 6 ירדנה | 2ף * 065 יִטרש, 6** = א | ל 6 שקע *  

 .AgBiag * Oug | ל Q יִלאְע-- | << 6 /!0(05)ו66 6 6א \:כ00שש | 31 ™ 7
lwat 6 Fadapi | 32 7* <65 | 34 °° 21155 invers. 

 רו TT TT Tm והורדה
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 יִרָשְו יםיִטְבְׁשַה יִרָש לֵאָרְׂשִי יֵרְׂשלָּכזתֶא דיִנָּד להקיני 8
 תֹואַּמַה יִרָשְו םיִפְלַאָה יִרָשְו למה" תֶא 'םיתרשמה תֹוָקְלְחַּמַה

 -לָכְלּו םיִרּוּבְנַהְו םיִחיִרָּפַה"םע ויָנָבְּ למל ְנָקַמּודשּוכְר"לְכ יִרָשְצ
 יִנּועמָש רָמאיַ וילג" לע למה דיִוָּד סקי :יםֶלָשּוְרִידלֶא לִיָח רוב
 הוהְיתיִרְּב ןוראל הָחּונְמ תיִּב תונבל יֿטבלהמע ינַא יִמַעְו יִחֶא
 האל יל רַמָא םיִהלֲאָהְו :תוָנְבְל יִתיִניִכַהְו וניהל ילגר םדַהְלו

 יִבֲא נב יבא .תיב הָדּוהְי תיִבָב ל רָחְּ הדוהיב יִּב םֶלועְל
 ןַתנ םיִנְּב םִיָּבַר יִּב יִנָּב לכו :לֶאְרְשְודלָּכְדלע ךילְמַהְל הֵצְר יב
 -לַע הָיהְי תּוכְלַמ אַפְּכ" לע תֶבַׁשְל יִנְב הַמלְׁשְּב ַּחְבִיַו הָוהְי יל
 -יִּכ יֵתֹרְצֲחו יִתיֵב הָנֶבְידאּוה ְּךְנְב המלש יל רַמאוֿ :לֵאָרׂשִ
 ותּוכלמ- תֶא יִתּוניִכָהְוז :בָאָל ול-הְיִהֶא יִנָאְו ןבל יל וב יִּתְרַחְב
 הָּתַעְו :הָזַה םּוּכ יִטְּפֶשַמּו יֵתֹוצִמ תשע קֹוֲחְי-םִא םֶלעְל דַע

 םהלחנהו הבוטה ץ ץֶראָהיתַא שרית ןעמל םֶכיֵהלֲא הוה תֹוצִמ
 יֵדיִבֲא יֵהלֲא-תֶא עד יֹנָב"הֹמלְׁש הָּתַאְו :םלוע"רע םֶכיִרְחֶא םֶכיג בל
 -לֶכְו הוהָי שרוח תובָבְל לכ יִּכ הֵצַפֲח שָפְנְבּו םֶלָש בלב ּוהָּדְבֲעְו

 חיי ּוגָבְזעִתסַאְו ₪ אָּצַמְ נָשְרדִתְיסא ןיִכמ תֹוָבְׁשֲחמ ֹרָצִ
 קזח שָדְקמל תִוְּבדתוְנְבְל ב רַחָב הָוהְייְּכ הָּתַעוהֲאְרפ :רעָל
 bedi יםְלּואָה תִיָנְבַּתתֶא וב הָמֹלְׁשְל דיַוָּד ןֶתִיַניי ס :הׂשעו
 יֵנָבַתְוי* :תרְּקִּכַה תיכו םיִמיִנָּפַה ויָרָדֲחַו ויָתילֲע ויָּכזְנַנְו ית
 ביִבְס תֹוְכְׁשְלַה-לֶכְלּו הָוהְי"תיִּב תֹורצַחַל ומָע ַחּורְב הָיָה רֶׁשֲא ילכ
 םיִנֵהְּכַה תֹוקְלֲחַמלּו :םיִׁשְדְקַה תֹוְרְצֲאְלּו םיִהְלֲאָה תיִּב תּורְצֲאְל
 :הָוהְיזתיִּב תרובע יִלְּכ לכל הָוהְיתיִּב תובע תֶכאָלְמ"לְכְלּו סולה
 ףָסָכַה יל לכל הדובעו הָדֹובע לכלכל בה טְקְׁשַמַּב בָהְזְלי+

 םָהיִתְרְו בֶַה תּוְרְנמל לָאַָמּוי :הָדובְעַ הדוב ּכלֶכְל לֶקְׁשמב
 לֶקֶשְמְּב ףַסָּכַה תוּרנְמְלְו ָהיֶתרַנְו הָרֹונמּו הָרֹונְמ"לקְשַמְב בָהֶז
 לָקְׁשִמ בָהְּזַה תֶאְוי5 :הָרּונָמּו הָרּונְמ תַדובַעַּכ ָהיֶּתְרַנְ הרוגמל

Cp 28, 1 * 6" pW | * GPA riv repi td 00000 | °° 6 partim aliter | 

2 6 év péay %ד érxAncias | 3 6 וויִלָע ימש ארקל || ף * 6 ךיִתּובָא | ל >| 
Ir“ 0) 18 6,3* (6 .ד vaod), 16 20 | ל" 1 6 6 ויָּתְבִג | צ 8 GP 811061 | 

15 pl MSS 2. 



 1268 א םימיה ירבד 29,11—28,17

 ףָסְּכַה תנָחְלָשְל ףָסַכו ןֶחְלְשְו ןתְלְׁשְל תֶכָרעִַמַה תֹונֲתָלְׁשְל
 לֶקָשְמַּב בָהְּזַה ילּופְכלְ רֹוָהָט בָהְז תֹוָׂשָּקַהְו תוקְרֶזִמַהְ תגלה
 חֵּבְזְמַלוו :רּופְכּו רֹופְכְל לֵקְׁשמְּב ףֶסָּכַה יֵרֹופְכַלְו רופְכּו רּופְכַל
 בֶהֶז םיִבּורְּכַה הָכָּכְרַּמַה תיִנְבַתְלּו לקֶשְמְּב קקִמ בֶהָז תֶרָטְקַה
 הָוהְי דָיִמ בָתָכְּ לָּבַהי :הָוהְיתיִרְּב ןורַא-לע םיִכְכָסְ םיִשְרל
 הָמלְׁשְל דיִוָּד רַמאַו>י סם :תיִנְבַּתַה תֹוכֲאְלַמ לָּכ ליבשה לע
 וָהְלֶא םיִהְלא הָוהְי יִּכ תָתָּת- לֶאְ אַריִּתִד לא השעו ץמָאָ קזח ֹונְב
 -תיִּב תדובע תֶכאְלַמ לכ תֹולָכְל-דע ָךְבְזַעַ אלו ףפרִי אָל ְּךַמַע
 םיִהלֲאָה תיִּב תַדֹובֲע- לבל םיִוְלָהְו םיִנֲהְּכַה תֹוקְלַחַמ הָּגַהְני :יהָוהְי
 םַעָהלָכְו םיִרָשַהְ הדובעלְכל = ּהָמְכֲחַּב ביְנ"לְכְל הָכאָלְמ"לְכב ךמַעְ
 יִנְב הֹמלָׁש לֶהָּקַה- לָכָ למה דיִוָּד רַמאיִַי 29 פ :ךיִרָבְּדלָכְל
 םֶדָאל אל יִּכ הָלודְג הָכאָלַּמַהְו ְּךָרָו רענ םיִהלֲא ּוְּירַחְּב ידָחֶא
 \בָהְּזה יהלֲא-תיבל יִתּוגיִכֲה יֵחֹּכ"לכְכּו :םיִהלֲא הוהיל יִּכ יהָריִּבַה
 םיִצֲעל םִיִצֲעָהְו לֹזרּבַל לְזרְּבַה תָשחָּנ תַשְחְּנַהְו ףספל ףָָּכַהְו בָה ל
 שישיִנְבאְ הָרָקִי ןְבֲא-לָכְו המקרו ךּופדיִנְבַא םיִאּולמּו םַהשיִנְבַא
 יִּתַתָנ ףֶסָכְו בֵהָז הָלְנְס יִלדשְי יַהלֶא יתיִבָּב יִתֹוצְרְּבי דעו :ברל
 םיִפְלַ תֶשְלֶש. :שָדְקַה תיבָל יִתֹוניִכֲה- לָּכמ הָלְעַמְל ָהְלֶאתיִבְל
 חּוטל קָּקְוִמ ףָסָּכ"רַּכַכ םיִפָלֲא תַעְבְׁשְו ריִפֹוא בֵהָּזִמ בֵהָז יְּכַכ
 דִיְּב יהָכאְלְמ"לְבְלּו ףַסָּכל ףסָּכלו בָהּ בה 5 :םיִּתַּבַה תוריק

 ּובְַּנְתַו* ס :הָהיל םויה ודי 'תואלמל בִּנְתמ יִמּו םיִשָרֲ
 יִרָשְלּו תֹואַּמַהְו םיִפְלֲאָה יִרָשְו לֵארְִׂי יִטְבָשייִרָשְו תובָאָה יִרָש
 -תֶׁשַֹמֲח םיִרְּכַּכ בָהָז םיהלֲאָה"תִיִּב תדובעל ּונְּתִיִוז ְךָלַּמַה תָכאָלְמ
 ובר תש םיִפְלַ תֶרָשע םיִרָּכַּכ ףֶסָכְו ובר םיִנּכְרדַאו םיפְלא
 ּותֶא אָצְמָּנַהְו :םיִרָּכְּכ ףלאה הֶאַמ לֶזְרַבּו םיִרּכִּכ םיִפְלַא תנומשו
 וחְמָשיו :ינְׁשְרִּגַה לאחד לע הָוהְיתיִּב רצואל ּונְתָנ םיִנָבא
 למה דיִוָּ םֶנְו הָוהיל ּובְּדנְתַה םלש בל יִּב םֶבְּדִנְתַהְלַע םָעָה

 לָהְההילָּכ ויעל הָזהִי'תֶא דיוד ְךֶרבויי ם :הָלדַג הָחְמש חַמָש
 -דַעְו םֶכּועַמ ּוניִבֲא לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא הָוהְי הָּתַא ְּךרְּב דיִוָּד רָמאָּיו
 "יִּכ דּוהַהְו חַצּגַהְו תֶרָאְפִּתַהְו הָרּובְּגַהְו הָלְָנַה הוה ליי :םֶלוע
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 :יׁשֲאָרְלולָכְל אָשַנְתִמַהְו הָכָלְמַּמַה הָוהְי ָךְל יץֶרָאָבּו םִָמׁשּב לכ
 הָרּובְגּו ַחָּכ ָךְדָיבּו לב לשומ הָּתַאְו ךיִנָּפְלַמ ובְּכַהְו רָשַעָהְויי
 םיִללָהְמְו ל ּונֲחנַא םיִרומ ּוניֵהלֲא הָּתְעְוו :לָּפל קּזחְלּו לָּנְל ךְיְב

 בָּנְתִהְל חפ רֶצְעניכ ימע יֵמּו יִנֲא יַמ יכְ+ ָתְראְִּת םשל
 ְךיִנְפְל ּונָחנַא םיִרָנדיִּכ55 ָדָל ּונַתָנ ּךךְדיַמּו לֹּכַה ְּךֵמְמִיְּכ תאזְּכ
 הָוהְייé :הָוָקַמ 2 ץֶרֶאָהלַע נימול יובא לכ םיִבְׁשְֹתְו

ee:6 בבל חב הָתֶא יִכ לא יתד לכה לו איה  
 יאָצֲמַּנַה ְךִמע הָּתַעְו הלֲא-לכ יִּתְבַּדַנְתַה בבל רֶׁשְיְּב ינַא הָצְרּת
 קַחְצִי םֶהְרְבַא יֵהלֲא הָוהְי5 :ךְלְ" בְּדנְתַהְל הָחְמְׂשִב יִתיִאְר הפ
 ּךמַע בבל תֹובְׁשֲחַמ רציל םִלֹועְל תאָּז-הְרָמָש ּוניִתְבַא לארי
 ךיַתוַצַמ רומָשל םָלָש בבל ןִת נב הַמלְׁשְלְוופ ְֶלֲא םֶבָבְל ןֶכָהְי
 ס :יִתֹוְניִכֲה-רֵׁשֲא הָריִּבַה תֹונְבלְו לה תושְעְַ יקחו ךיתודע
 -לָכ ּוכְרבִיַו םֶכיִהְלֶא הָוהְידתֶא אָנּוכְרַּ להְקַהִהלָכל = דיִוָּד רַמאיַו>>
 :ךלמלו הוהיל ּוֲחַּתְׁשִיַו ּודְקיו םֶהיִתְבַא יִהלֶא הוהיל להקה

 אּוהַה םיַה תרְחמל הוהיל תולע ולעיר םיִחָבזהָוהיל ּוחּבְזיִוי
 -לָכָל ברל םיִחְבְזּו םֶהיִּכְסְנְו ףָלֶא םיִשָבְּכ ףלא םיִלֶא ףלא םיִרּפ
 הָלּודְנ הָחַמְשְּב אּוָהַה םִיַּב הוה נפל ּותָשיו לְבא>- :לָארְׂשִ
 יכוָדְצְלּו דיגנל הוהיל ֵחְׁשִמיַו דיִוּדְְב הָמְלָשְל יתיִנש כיל
 חַלָצִיַו ויָבִא דיִנְדיתַחַּת ףלמל\הָוהי אָסְּכְלַע המלֶש בשיו*ג :ןהכל
 למה יָנָבִ לב םנְו םיִרְְגהְ םיִרָשַהְלְכְו4 :לֶאְרָשְודלְּ וילֲא ּועְמְׁשי
 הָלעַמְל המלְׁש-תַא הָוהְי לַּגיַפ :ךלמה המלש תַחַּת דִי ּונְתָנ דיו
 ךלמ- לָּכדלַע הָיָהיאְל רֶׁשֲא תוכלמ דה ויל ןתיו לֵאָרְׁשילּכ יניעל
 :לַאָרְׁשי-ל- לע ךלמ ישב דיור -פ :לֶאְרשילע ויָנפְל
 עַבָׁש ללמ ןרְבְחְּב הָנָש םיִעְּברַא לֵאָרְׂשִי-לַע ְּךלֶמ רֶשֲא םיִמָּיַהְוז
 עַבְׂש הָבֹּוט הָביִׂשְּב תָמיו :שולְׁשו םישלש ךַלמ םֶלָשּויִב םיִנָש
 דיו יֵרְבְדְופ :ויָתְחַּת ָנָב הָמלש ךְלֶמיַנ דֹוָבָכְו רֶׁשֲע םיִמָ
 הֵאֹרָה לַאּומְׁש ירְבְדִלע םיִבּותָּכ םָּנַה םיִנֹרֲחֲאָהְו םיִנְׂשאָרָה מַה

 ותּכְלמ"לכ םע :הֶוחַה רג רבע איבה ןֵתנ ירָכּד"לע
rr * ins 7 טפק) ,) | * 8MSS שאר (in זזמ 6 fit aliter) | 14 6 + 7 | 
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 1270 ב םימיה ירבד 1 1-7

 תוכְלְמַמדלָּכ לַעְו לארי ּויְלָע ּוָרְבֲע רֶׁשֲא םיִּתְעָהְו ֹוְתָרּובְּו
 ס  :תֹוצְרֲאָה

 ומָע ֹויָהלֲא הָוהיַו .cabs דיִוָּדדְִב המלש קזַחְתִיַו י 1
 תואמַהְוםיִפְלאַה ירש לֵאָרְׂשִוהלְכְל הָמלׁש רָמאיוי :הָלָעַמְל ּוהָלְּדנִיו
 הֹמלָׁש ּוכְלַַוג :תֹובֲאָה יִשאְר לָארׂשִ-לְבל איִׂשָנ לָכְלּ םיטפָשַלְ
 דעומ לָהֶא היה יםָשדיִּכ ןוַעְבְנְּ רֶׁשֲא הָמְּבל וע לָהְקַהְד לָכְו

tsםיִהְלֶאָה ןורא לבא :רָּבְדַמַּב הוהְי"דָבַע השמ הָשֶע רֶׁשֲא  
 :לׁשוריִּב לָהֶא ול הָטָנ יּכ דיִנְּ ל ןיִכַהָּב םיִרָעַי תָיְרְּקִמ דיִוָד הלעה
 ינפל לםש רּוחְְְב יִרּואְרָּב לאל ּהָשָע רׁשֲא תֶׁשֹחְנַה חְֵּזִמּו
 חּבזְמלע םֵׁש המלש לַעַופ לֲהקַהְ המלש ּוהְׁשְרְדיַו הָנהְי שמ
 :ףלָא תולע ויָלְע לעַיו רעומ לָהֶאְל רָשַא הָיהְ נפל תֶשחּנַה

 הָמ לאש ול רֶמאּיַ הָמלשל םיָהֹלֲא הֵאְרִנ אּוהַה הָלְְלְּבז ס
 דָסַח יִבֶא דיִוְּדַע ָתיִׂשֲע הָּתַא םיָהלאְל הֹמלָׁש רַמאיַו ְֵל"וַּתַא
 דיִוָּב םַע ףְרַבּד ןָמָאי םיִהְֶא הָוהְי הָּתַעַפ :ויָּתְחַּת יִנּתְבְלַמַהְ לוד
 הֵמְכְח הָּתעפ :ץֶרֲאָה רפעּכ בָר םַע-לע ִנָּתְְלְמַה הָּתַא יִּכ יִבָא
 ּךְּמע-תֶא טפשו יִמְייִּכ הָאּובֲאְו הֵּדַה"בֲעְה יִנְפַל הֶאְצַאְ יָת עֶּדַמּו
 תאז הָתִיַה רָשַא ןעֶי המלל וםיִהלֲא רָמאּיָוו ספ :לודְנַה הזה
 -םנְו אנש ׁשֵפָנ תֶאְו דֹובָכְו םיִסְכְנ רֶׁשְעְתְלַאְׁשאָלְו ףבְבְל-םע
 -תֶא טוּפָשֶת רֶשֲא לֶמו הָמְכָח ל-לַאְׁשִּתַו ְְלֲאְׁש אל םיִּבַר םיִמָי

 אל ךירחאו היל .רשא יכל ןכ היה-אלורשא ב תא לובְכְ
 לֵהֲא ינפָלִמ םלׁשורי ןֹועְבְגְּברַׁשַא הָמָּבל המלש אביו! :ןָּכדהְיָהְי
 ויהיו םיִשְרפּו בֶכָר מש ףסאַו פ :לֶאְרְשולע ּךלִמיַו דעומ
 ירָעָּב םָחיִנִיַו םישְרּ ףֶלֶא רֶׂשֲע-םיַנְׁשּו בֶכְר תֹואֲמעּבְרַאְו ףֶלא
 יבהְּנַהתֶאְוי ףֵסּבַה-תֶא ָּךַלַמַה ןַתיוי :םֶלְׁשּריִב ְךְלֵמַה"םעֶו בֶכָרְה
 :ברל הָלֵפְׁשּברֶׁשַא םיִמְקשּכ ןָתָנ םיֹזְראָה"תֶאְו םיִנָבאּ םלֵׁשּוריִב
 'אָוקִמ מַה י יִרְתְס *אוקמּו םיִרְצִמַמ הֹמלְׁשְל רֶׁשֲא םיִסּופַה אצזמּוו6
 ףָתַּכ תֹוֲאַמ שָשַּב הָבָּכְרַמ םִיַרְצַּמִמ "ּואיצויו ולעוד :ריִחֲמַּב ּוֵחְקִ
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1-3 CHRONICA II 1271 

 םֶדיְב םָרא 'יכְלַמּו םיִּתַחַה כְלַמלֶכְל ןֵכָו הָאַמּו םיִשִמֲחַּב םּוסְ
 :ףאיצו

 רפסיוי 2 :ּותּוכְלַמְל תוַבּו הָוהְי םֵׁשְל תָיַּב תֹוָנְבַל המלָש רֶמאיויפ
 רַהָּב בצח ׁשיִא ףֶלֶא םיִנֹומְׁשּו לּבס שיא ףָלֶא םיעְבְׁש המלש
 המלש חלָשיו* ס :תֹואַמ שָשְו םיִפְלא תשלש םהילֲ םיִחְצַנִמּו
 ול" חַלָשַתַ יִבָא דיוּדדטַע תיִשָע רָשַאּ רָמאָל רֵצְלִמ םְרּוה-לא
 הָוהְי םשל תִיַּב"הָנּוב נא הגה :ּוּב תַבְשְל תִיַב ולתוְנֶבְל םיֶזְרַא
 דיִמּת תָכְַעַמּו םיִמַס-תֶרֹטְק ּויִנָפְל ריטקהל ול שיִרְקַהְל יהל
 וניהל הָוהְי יֵדֲעֹוְמְלּו םיִׁשְדֲחַלְו .תֹותבְׁשְל בֶרֲעָלְו רֶקְּבל 'תולעו
 לוָדְגיּכ לוד הָנֹוב גַארשַא תִיַּבַהְוּ :לֶאְרְשודלע תאְז יט

 -םא יב תיֿב ול"הְנבֲא רֶׁשֲא יִנֲא רמו לבלכו אל םימָשה יִמְשּו
 ףַסַּכַבּו בֶהְַּּב תוׂשעל ימָכְח"ׁשיִא יל-חלש הָּתַעְוֿפ :וינפל ריִטְקַהְל
 םיִחּוּתּפ חֵת עֶדיו תלת ליִמְרַכְוי ' ןְְגְראָבּו לרבו תשחָּנַבּו
 :יִבָא דיִוְד ןיִכַה רֶׁשֲא םֶלָשּויִבּו הָדּוהיִּב מע רָשַא םיֵמְכֲחַה-םִע
 יִתְעַדָי יִנַא יִּב ןונבלהמ םיִמּנלֲאְו םיִשּורָּב םיִזְרַא יִצע ילחלָשְול

 :ףיְִבעימע יֵרבע הגהה ןונָבל יצע תוכל םיִעְדזי ךיִלָבַע רשא
 :אָלְּפַהְו לדג הָנוב ינֲארֶׁשא תֶיַּבַה יִּכ בֶרָל םיִצַע יל ןיִכָהְלּול
 םירכ יּדְבַעְל "תוּכְמו םיטח יִּתַתְג םיִצעַה יִתְרְכָל םיִבָטְחַל הָּגַהְו
 ףֶלֶא םיִרָשָע םיִּתַּב ןויו ףֶלֶא םיִרָשָע םיִרּכ םיִרעָשּו ףלא םיִרָשע
 בֶתָבְּב ֹצְדִלַמ םֶרּוח רַמאיַויי פ ;'ַלא םיִרָשָע םיִּתַּב ןשי
 :ךלמ םָהיֵלֲ ְְנתָנ ומַעד תֶא הָוהְי תֶבָהֶאְּ הָמלׁש א חַלְׁשיַו

 רשא הגיב לכ ג עדו םָכֲח תב ךלמה רידל ןתנ רֶׁשֲא ץראהיתַא

 ערוי םֶכָחשיִא יתְחְלָש הָתַעְריי :ּותּוכְלַמְל תָבּו הוהיל תב"
 עדוי ירצדשיִא ויִבָאְו ץןֶנ תֹונְּב"ןִמ הָׁשֲאְּבי :'יִבָא םֶרּותְל הָניִּב

 « 6 Ab] | 2 nonn MSS(ק 2, זז |  cf ad 1%'ַמְלּו | | ואָצַ 18 516 17
Vrs ח" cf ad 1 14,1 | 3 * 6+ ב | * 1 ft 6 6 --דיִמָּת תֹולֲעַהְלו | 5 69% ול 
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 1272 ב םימיה ירבד 3,12—2,14

 ןמָנרַאּב "םיצעבּו םיִנָבֲאְּב לזרַּבִּב תָשחְּנַּב ףַסְּכַבּובָהְנּב תושעל
 תֶבָשַחְמלָּ בְׁשֲחַלְו חת" ַהֵתַפְלּו ליַמְרַּכַבּו ץּוְּבַבּו תֶלַּתַּב
 םיִטָחֶה הָּתַעְו+4 ְּיִבֲא דיִוְּד ינדַא ימְכַחו ד ,ּיִמָכְחְדע ולְְָתָני רשא
 ּונָחָנַאְו 5 :וידְבעל חַלְׁשְ ינדא רַמָא"רֶׁשֲא ןייַהו ןַמְׁשַה םיִרעָשַהְ
 ופי םידלע תֹוָדְֹפַר דל םָאיִבְנּו ְְרֶצדלֶכְּב ןּונְבָלַהְִמ םיִצַע תַלְכְנ
 םיִשָנַאָהלָּ המלש רַפְסִיַנ5 ם ::םָגְׁשּורְי םֶתא הָלעת הָּתַאְו
 ויְבֲא דיוָּב םֶרֶפְס רֶשַא רַפְּסַה יִרָחֶא לֵאָרְׂשִ ץֶרָאְּב ֵׁשֲא םיִריִגַה
 ׂשעיול :תֹואַמ ׁשֵׂשְו םיִפְלַ תַשְלְּו ףלֶא םיִשָמחְו הֵאַמ ּואָצַמִיו

 םיִפָא תָשָלְשּו רַהְּב בח הָלֲא םנֹמׁשּ לס ףֶלֶא םיִעְבַש םֶהַ
 :םָעָה"תֶא דיִבֲעָהְל םיִחְצְנְמ תּואָמ ששו

 היִרומַה רַהְּב םֶלָשּוְיִּב הָוהיְתיִּבדתֶא תוָנָבְל המלָש לֶחָּיַוי 4
 ןְנְרֶא ןֵרִֹּב דיו "וקְמְּ ןיכַה רשא' ּוהיִבֲא דיִוְדל יהָאְרנ רשא
 :ֹותּוכְלַמְל עָּבְרַא תַנָשַּב ישב יִנַשַה שֶרָחַּ תובל bse :יָסּובְוַה
 הָּדַמַּב תֹוַא ּךְראָה םיִהְלֶאָה תיִּבתֶא תונָבל המלש דַסּוה הָלָאְו
 -לַע רָשָא יסֶלּואָהְו+ :םיִרְׂשֲע תֹומַא בַחְרְו םישָש תֹומַא הָנושאְרֶה
 הֶאַמ ּהֵבּגַהְו םיִרָשָע תומא תִיַּבַהבַחְר ינּפ"לַע 'ךְראָה' יִנּפ
 הָּפֲח לודגה ,תיּבַה ותַאו :רוְהָט בָהְז הָמיִנְּפִמ ּוהּפצַיו םיִרְׂשֲעְו
 ףציו* :תרשרשו יםיִרמת וילע לעיו "בוט בה הפח םישורב 'ץע
 -תֶא ףחו :םִיוְרּפ בֶהְז בָהְּנהְו תָרְֲפתל הָרְקִ ןְֲא תִיְַהתא
 -לע םיִבּורְּכ חּתפּו בָהֶז ויָתֹותְלַדְו ויָתוריִקְו םיּפָּסַה תורקה" תיבה
 -בַחְר ינּפ"לַע ּהּפְרֶא םיִׁשְרָּקַה ׁשֶדָק"תיִּביתֶא שַעְיַו* | ,:תוריקה
 v .סרְּכִכל בֹוט בָהֶז ּוהָּפַחִיו םיִרשָע תומא ַּבְחְרְו םיִרָשָע תֹוּמַא תִיַּבַה
 .תוילעהו בָהֶז םיִׁשָמֲח םיִלָקְׁשל תוְרְמְסֶמְל לָקָשִמּ :תֹואַמ שש
 הֶׂשֲעַמ .םינש םיִבּורְּכ םיִשְדְקַה שֶדְק"תיִבְּב שעיוי6 :בֶהֶז הָּפַח
 םיִרָשע תּוּמַא םָּכְרֶא םיִבּורָּכַה יִפְנַכְויי :בָהָז םָתֹא ּוָּפַצִיַ םיעפעצ
 תֹומַא תֶרָהַאֲה ףנָכַהְו תַיַּה ריקְל תַעָּגִמ ׁשַמָח תומַאל דָחֶאָה ףנָּכ

 ׁשֶמָח תומא דָחֶאָה בּורְּכַה ףנְכּוי= :רָחאָה בּוְרְּכַה ףגכל עיִַּמ שַמָח
 בּוְרְּכַה ףֵנַָל הָקַבְּד ׁשַמְח תֹוָמא תֶרָחַאָה ףֶנְּכַהְו תָּבַה ריָקְל עיִגמ
 13 < 6+ kai dpaivew | 16 Gut 21 | Cp 3,1*insc 6 הוהי | °° | 6
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3,13—4,11 CHRONICA Il 1273 
nx] 
 םיִדָמְע םֵהְו םיִרְׂשְע תֹוּמַא םיִׂשְרְּ הָלֲאָה םיִבּורּכַה יִפְְב :ירתאה

 ןמגְראו תֶלְכִּת תֶכרֶפהתֶא שעיוי+ :תָיָבל םָהיֵנפּו םָהיֵלְגְר- לע
 םיִדּומַע תִיַּבַה יִנָפְל שעיפ ספ :םיִבּורְּכ ויל לע ובו ליִמְרַכְ

 תּוּמַא "ושאר" לע-רַׁשֲא תַפַּצַהְי ְּךְרֶא 'שָמָחְ םישלׁש תֹומַא םינש \
 םיִדְמַעֶה שאְרְ לע ןֵּתיַנ \ריבְדב תורָשְרש שעיר פס :שָמִח
 יִנָּפִלַע םיִדּומַעָה"תֶא םֶקָיו :תוְרָשְרַשַּב ןִּתִיַו הָּאַמ םיִנומְר שעיו
 םֵׁשְו ןיִכַי יֵניָמְיַהםַׁש אֵרְקינ לואָמְׂשַהַמ דָחֶאְו ןיִמָיִמ דָחֶא לָכיַהַה
 ס | עב ילאָמְשַה

 ִּבְחְר הָמִא םיִרָשָעְו וּכְרֶא הָּמַא םיִרָשָע תֶׁשְֹנ חֵּבְזִמ שעיוי 4
 ותְפָשִמ הָמַאָב רֶׂשֲע קצומ םִיה"תֶא שעײוי ם :ֹוִתָמּוק תומא רָשַעְ
 הָמַאְּב םיִׁשלְׁש ּוקְו ותָמוק הָמאָּב ׁשַמָחְו ביִבָסולֹוָנְע ֹותָפְׂשלָא
 םיִבָבְס 'ִביִבְסיביִבָס ול תַחַּת יםיִרְקְּב תּומְדּוי :ביִבְס ותא בס
 ירָקְּבַה םירּוט םִינׁש ביִבָס םִיַהדתָא םיִפיִקַמ הָּמאָּב ירֶׂשֲע ותא
 הָנֹופְצוםיִנֹפ השלש רֶקַּב רֶׂשֲע םיִנְׁש" לע דַמוע+ :ותְקִִמְּב םיָקּוצְ
 םִיַהְו הָחְרְזַמ םיִנפ הָׁשלָּׁו הב םיִנּפ הָשלֶשּ המי ם םינפ ּהָשולָשּו
 הֵׂשֲעַמְּכ ותָפָשּו חַפַט וְבֲעְופ :הָתְיְּב םֶהיֵרְחַאלכְו הלעמלמ םָהילֲע
 ס \ליִכָי יםיִפְלֲא תַשְלש םיִּתַּב קיזחמ" הָגשוש חַרָפ םוּכ"תַפְש
 הֶצְחְרִל לואמשמ הׁשִמֲחו ןימימ הָׁשַמֲח ןקיו הָרָׂשִע םירויִּכ שעוֿ

 ם :ּוּב םיִנַהכַל הֵצְחְרל םִיַהְו םב ב הָשַעַמתֶא םֶהָב

 ןיִמימ שמח לָכיִהַּב ןתְיַו םָמָּפְׁשִמַּכ רֶׂשֲע בָהְּנַה תּוְרְנְמתֶא שַעְיַוז
 "הָשָמַח לבי הנו הָרָׂשְע תֹונֲחלְׁש שעיו* ם :לואַמׂשַמ ׁשַמֲחְו
 רצֲח שעיופ ס :הֶאַמ בָהְז יֶקְרְזִמ שעיו לואָמְׂשִמ הָׁשִמֲחַו ןיִמְיִ

 :תֶׁשֲחְנ הָּפִצ ם םֶהיֵתּותְלדְו הָרזעל תֹותְלדּ הָלדְּגַה הָרְזעֶהְו םיִנָהְכַה |
 פ  הָּבִננ לּוָמַמ הָמְדק תיִנֲמוַה יףָתָּכִמ ןַּתְנ םיַה"תֶאְויפ |

 *םליח לכינ תֹוָקְרְזַמַה-תֶאְו םיִעיַה-תֶאְו תֹוריִּסַה-תֶא יםרּוח שעיַויי
 :םיִהלֲאָה תיִבָּב המלש למל הֶׂשָע רֶׁשֲא הָכאָלַמַה'-תֶא תושעל

 2 * ml: MSS דָחֶאָה | 15 * ,MS5™6%> 3 18 || ל 69 501 םֶשארְו; 1 םָשאר
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 "ו? 8 3 120 | ro * ins 6 74155 6 rR || (c al accent) 7,39 תיִּבַה || ל 18 ב2נ |

cf = || * nonn 5 ‘bYזז * = יִבָא םרוח 16; 2,12 | ל א םריִח, 0 םֶרּוח  
IR74o + 2 
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 1274 ב םימיה ירבד 5,6—4,12

 תֹוכְבְׁשַהְו םִיַּתְׁש םיִדּומַעָה שאָר"לַעיתוָרְתְּכַהְו תָלְגַהְויםִינָׁש םיִדּומַעיי
 :םיִדּומַעָה שאר" לע רֶׁשא תֹורְתְּכַה תו יִּתְׁשתֶא תוסָכְל םִיַּתְׁש
 יִנֹומְר םיִרּוט םִינׁש תֹוְכָבְׂשַה יִתָשל תואַמ עּבְרַא םיִנּומְרַה-תֶאְוי
 ינפ-לע רשא תֹוְתְּכַה תו יִּתָשתֶא תוסָכְ תַחֶאָה הכבשל
 :תּונכמַה-לע הֶׂשָע תוָריִּכַהתֶאְ הָשַע תוָנְכּמַה-תֶאְוי< :םיִדּומעָה
 תוריִסַהתֶאְו6 :ויּתְחִּפ רֵׂשֲע-םיִנְׁש רֶקְּבַהתֶאְו דָחֶא םיַהתֶאי
 ךֶלַמַל 'ריִבִא םךּוח הָׂשֲע יָהיִלְְּ לָכדתֶאְ יתוגְְדִמַהדתֶאְ םיִעְּיַה-תֶאְו
 ְךֵלַּמַה םקצי ןֶּרריַה רַכְכְּביִז :'קּורַמ תַׁשֲחְנ הָוהְי תבל הָמְלָש
 םיִלֵּכַה-לְּכ הָמלָש שַעַיַני* :יהָתָדְרְצ ןיִבּו תוָּכָס ןיִּב הָמְדאָה "יִבַעְּב
 המלש שעיר ס :תָשְחְּנַה לקשמ רקחנ אל יִּכ דֶאַמ ברל הָלֲאָה

 תֹנְָלׁשַ-תֶאְובֶהֶַה חב יתֲאְוםיִהלֲאָה תב רש םִלּכַהלּכ תא
 טַּפְׁשמַּכ םֶרעֶבְל םֶהיֵתְֹגְל תֹֹנְמַה"תֶאְוי :םיִנָפַה םָחָל 'םָהיִלֲע
 אּוָה בָהָז םִָחָקְִּמַהְו תֹוָרְנַהְו חַרֶפהְויי ונס בֶהָז ריִבְּרַה נפל
 בָהָז תֹוָּתְחַמַהְו תיּקּכַהְו תֹוָקרְזִּמַהְו תֹוִרְמוְמַהְי= :יבֲהָז תוְלְכִמ
 יתְלַר םיִׁשְדָּקַה שרל תויָמיִנָּפַה ייָתְותַלּ תִיּבַה חַתפּו רּוְנָס
 יהשעְדִרשַא הָכאָלַמַהלְּכ לשתי 5 ם בה לכיהל תִיָּבַה
 ףָסּכַה-'תא ויִבָא דיִוְּדּו ישְדְקתֶא המלָש אָבִּיַו הָוהְי תיִבָ הָמלְׁש
 2 :םיִהלֲאָה תיִּב תוְרְצְאְּב ןַתְנ םיִלָּבַהילָּכדתֶאְו בָהְּנהתֶאְ

 תוטַמַה יָשאְרלָּב תֶאְו לאָרְׂשִי יִנְקויזתֶא המלש ליהקי וא
 -תיִרְּב ןוְראדתֶא .תולעהל ֶלָשּורילֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְבַל תוָבָאָה יִאיִשְנ
 ילָאְרשִי ׁשיִאדלָּ למה לא להק :'ןויצ איה דיִוָּד ריִעָמ הָוהְי
 םִיֹוְלַה ּוָאְׂשִו לָארׂשִי ינקז לכ ראב :יִעְבָשַה שֶדְתַה אּוָה גֲחָּב
 שֶרֶקַה לב לָּכתֶאְו דעומ לֵהֲאזתֶאְ | ןורָאָהתֶא ולעל5 :ןֹורָאָה-תֶא

 דו+

 תדע" לָכְו המלש ּלַמַהְו :'םיולה םיִנֲהֹּכַה םֶתִא ולה לָהְאְּב רֶׁשֲא

érdvw; dl? (vel 1 ‘JW?) cf IR || 6ּפַה תּולְגְו | 13 6 ' lc 1R 7,4r12 °°  
et JRתוקְרְזִמַה 6( זז  I7,44 'אָה | 16 *  IR 7,43 WY et my 6 6 | 15 1R 
Varטְרמִמ | 17 <  ut 212 | sRםיִלָּדַה | 5 1 יִבָא  (cf rR)7,45 | * 16 ¥  

 יבעב זז 67% הֵבֲעמְב | ל זה ןֶתְרַצ | ז*1c sR 7.48 תא || ** גת ןָח-
 ויָלע WN | 20° > 18 | 2צ 9 > IR (2MSS תולַכִמ) | 22 * 1 7,50 +

 תופְסַהְו | **1 IR 'ִדָל תִּיַּבַה תותפו | = 1 יתלדֶלּו cf ad גת (64 'דל |
IR Th; prb sic 1 (trp ° ad5, 1155 7 ז + ךְלָמַה | ל 65439  Cp 

 בהמ | < 18MSS 6993 rR j2°2MSS< 653 + לכ | * 5 ןורְבָח (5* = 4( | ב ג
 8,2 + םיִנָתַאָה חַרָיְּב, 1 קז 4 | 4 ₪ 83 םיִנָהּפה | 5 * גת 84 ּולעיו | "וס

 242155 Vrs IR 'הו



-- ₪. 7-8 CHRONICA Il 1275 

 -אל רֶׁשֲא רֶקְבּו ןאצ םיִחְּבזִמ ןוראַה וגְפִל רויָלָע םיִכָעוִנַה לָאָרְׂשִי
 -לֶא הָוהְי-תיִרְּב ןורַאדתֶא םיִנָהְּכה ּואיִבִיַוז :בְרַמ ּונָמִי אָלְו ָרְפָסִ
 :םיִבּורְּכַה יִפְנַּכ תַחַּת-לֶא םיִׁשְדָּקַה שֶדְקלֶא תִיָּבַה ריִבְּדלֶא ומוקִמ
 םיִבּורּכַה ּוּסַכִיַו ןָרָאָה םוקְמ לע םִיֿפנְכ םיִשְרַפ םיִבּורְַּה ּנְהיַו*
 םיִדּבַה יִשאְר ֹואְריַו םיִּדַּבַה ּוכיִרֲאו :הָלעֶמְלַמ ריִַּבדלַעְ ןורָאָה" לע
 םוִיַה דע םָׁשיייֵהְיְו הָצּוחַה ּוֵאָרִי אָלְו ריִבַּה יִגְּפלַע ןֹורָאָהְְִמ
 רֶׁשֲא 'בָרחְּב הָשמ ןתְנירִׁשַא תּוחָלַה ינש קב ןוראּב ןיַאיפ :הָזַה
 תַאָצְּב יהיו ס :םיָרְצַמַמ םֶתאַצְּ לֵאָרְׂשִי ינְּבדםע הֹוהְי תַרְּכ
 רומשל ןיִא ּוׁשְּקִתַה םיִאְצְמִּנַה םיִנֵהְּבַה-לַכ יֿפ ׁשֹרְקַהְִמ םיִנֲהְכַה
 םָּהיִנְבִ ןותדיל ןָמיֵהְל ףסאל םלָכְל םיִרְרְׁשְמַה להו :תוקלחמל
 יחָרְזִמ םיִדָמֹע תּורּנָכְו םיִלְבנְבּו םִּתלְצמְּב ץוּב .םיִׁשָּבלִמ םָהיֵחַאַלְו
 יהיו :תֹוְרְצֹצַחַּב 'םיִרְרְצִחַמ םיְִשֲעְו הֶאַמְל םיִנַהְּכ םֵהָמעְו חבומל
 תודהלו לְלַהְל רחָאלוק עיִמְׁשַהְל םיְרְשִמלְו יםירצְצַחִמל דָחֶאָכ
 ללהְבּו ריִׁשַה יִלָכְבּ םִיּתלְצִמַבּו תֹורְְצַחַּב לוק םיִרָהְכּו הוהיל
 -אָלְווּ :הוהְי 'תיֵּב ןנע' אֵלְמ תִיְּבַהְ ודְסַ םלּועל יִּכ בוט יִּ הוהיל

 -תֶא הָוהייוְבְכ אלְמִ ןֲעה יגָפמ תֶרׁשל דומעל םיִנַהּכה לכ
 הָמלְׁש רַמֲא זַאז 6 פ :םיִהלֲאָה תיִּב

 :לפְרעּב ןּוּכְׁשִל רָמָא הָוהְי
 :םיִמְלּוע ךִּתְבְשִל ' ןוכמו ל לבֶזתיב יִתינְּב ינַאי

 לֵאָרְׂשִ לֶהקלְכו לֵאָרְׂשִי לֶהְקלָּכ תֶא רבי ויָנָּפתֶא למה בפיו
 ריִוְּד תֶא ויֿפְּב רֵּבּד שא לֵאָרְִׂי יֵהֹלֲא הָוהְי ְךָרְּב רֶמאיני :דמוע
 ץֶרֶאְמ יִמַעְדתֶא יִתאֹצֹוה רֶׁשֲא םויַהְדִֶמ5 :רמאל אָלַמ ויֵדיבּו יִבֶא
 תִיָהְל תיֿב תֹוָנְבַל לֵאָרְׂשִי יִטָבש לֹּכמ ריֵעְב יּתְרֲחְב"אְל םִיָרְצִמ

 רַחְבָאְו :לארשו ימַע- לע דיִגְנ תויַהל ׁשיִאְב יִּתְרָחָבד דאל םש ימש 1

 :לארשי ימַע- לע 'תויהל דיֹוָדְּב רַחְבָאְו יםָׁש יַמָׁש תויהל םלשהי

 תי ns דבבל- םע היה רשא ןעי יִבָא דל הָוהְי רמו

sMSS 6 IRBBWTPT |6 זת 85 +ותֶא | 8 זז 87 וכסיו | 9 * 1 ₪ 6  
ins 6 IR 8,9*ל  || (P+ év abr)זס * 6 20ףא6  | lc pl MSS 686 1 plל  

cfad 1, 15,24 |םיִרַצְחַמ, א  Qזו (דָנָנִמ) | * évavזaתיִרְּבַה תּוחְל | 12 * 671 א 
 ב * 0 םיִרצחמַל Kcfadl, 15 5,24 a ars ןנע | 6ק 6, 251 3

IR 8,16 3A || 6 ** <65; totusהנֶּב | ל זא 'מ | 4 1 8,15 ודיבו | 5/6 ** >  

 v 6 5 | 6 3Mss ל
82* 



 1276 ב םימיה ירבד 23—6,9

 כ תִָּבַה הָנְבִת אל הָּתַא קרי יְִּבְבְלְיסִע הָיָה יּכ ָתֹוביִטָה יִמְׁשְל
 -תֶא הָוהְי םָקַיויי :יִמָשְל תִיַּבַה הָנְביהאּוה ךיִצְלְחִמ אֹצֹויַה ְּךנְב
 לֵאְרְׂשִי אָסּכ לעובשֲאו יִבָא דיִוּ תחת םּוקָאְו רד רשא רָב

 :'לארשי ינביימע תַרְּכ רשא הוה תיִרְּב םש"רָשַא התא םש
 לארי להקל דנג היהְי חֵּבְזִמ לנפל "דמֲעוו2

 יֹהרְזעֲה ְךותְּב והנְּתַו תַׁשֹחְנ ריּכ המלש הֶׂשְעיְכיו :יריפַכ ׁׂשְרָפי
 דָמעיַו וִתָמּוְק שולש תֹומַאְו וּבָחְר תומא שָמָחְו ֹוכְרֶא תומא שָמח
 :*הָמיִמָשַה ויָּפַּכ ׁׂשְרְפַַו .לאְְש להק" דג ריר דינו ויל

 תמש רֶׁשֲאי לָכְב הנמל םימלהה ףילבעל דֶמֲחַהְ ּתיִרְּבַה
adתאלמ ד ְךיפְּב רבו ול ָתְרּבּדדִרֶשַא תֶא יִבָא דינְּד  

 אַּפּכ" לע בשוי נפל שיא בל תכיל רֹמאָל 5 תרד ד רֶׁשֲא תא
 ָתְכַלְה רָשאּ יִתְרותְּ הבל םָּכְרִּדתֶא ְּךיַנְב ּרָמְׁשִיזא קר לֶאְרְשי

 הנה ץֶרֲאָה- % יםֵדֲאָה" -תֶא םיִהְלֶא בש םְמֲאָה רבו :ריורל
 :יִתיִנְּב רֶׁשֲא הָזַה תִיּבַהְדיִּכ ףא ולכלי אל םִיַמְׁשַה ימשּו םיִמש

 ְֶרָה"לֶא עָמשל יהא הָוהְיּותְנַתְת"לֶאְ בע ֶלַּפתלֶא תנו
 תֹוחּותפ יֶניַע ּויָהָלְס יְיָנפְל לָלַפִתַמ ףּדבע רֶׁשֹא הָלִפִּתַה-לֲאְו
 יִּבִמׁש םִּׂשָליּתְרַמֲא רֶׁשֲא םִוקְּמַה- לֶא הָללְו םַמּוי הָּנַה תִיְּבַהלֶא
 :הֶּזַה םוקְמַהְלֶא בע לֵלּפִתִי רשא .הָלַפָּתַה לֶא עומשל םש
 -לֶא ּולְלַפְתְי רֶׁשֲא לֶאְרְשְי ּךִמַעו ךדבע יינונחתדלֶא ָּתַעַמְשְְיי
 תְַמְׁשְ 'םימְשַהְמ ָךּתְבַׁש םּוקמִמ עמְשּת הָּתִאְו הַָּה םֹוָקַּמַה
 ותֹלֲאָהְל הָלָא ּוביאְׁשְנְו ּוהָעְרְל שיא אַטֲחְי-יטא* :ּתְחַלְסְו
 םִימְׁשַהןִמ עָמשְּתו הָּתַאְוי :הָּזַה תִיְּבַב ּךַחְּבְזַמ ינפל יהָלֲא אָבּו
 ושארְּב ָּכרַּד תַתְל 'עשרל בֶשָהְל" ףיֵרְבע- תֶא תְטַפָשְו .תישעו

IR aliter |ל-5  || rr * 1R 8,21 7 Dip18 8,19 םָאהיִּכ |  g Seb pl MSS 
 2 : 15 SIR 8,22 4 המלש | ל זא15 3 זא + םיִמָשַה cfs | דב <* >> ג ||

6S IR 826+2 5 יִנָפְל 6% יֵמְׁשְּב | ז7 ה  rod iepod || 16 IR5 6 /%6)00  

 אָנ | 18 -* >18 827 | 9 IR 828 6 + םויַה | 20 == :ח 8,29 יָמְׁש הָיְהִי |
 2ז * R: 8,30 תַנָחִּת | ל זא שה-לָא .. .םוקמ-לָא | 22 * 1 831 רֶׁשֲא-תֶא |

 5 varS אשנו || < 1 הלאָב | 23 * > 18 8,32 | ** 1 6 זR עשר עיִׁשְרַהל.
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 לאָרׂשִי מע ףֹננײסאויי ם :ֹותְקְדצּכ ול תֶתְל קידצ קיִקְצהְלּו
 נֵנַחְתָהְו ָלְלַפִתַהְו ְךֶמְׁש"תֶא ּודוהְו 'ּובָשְו ְךְלּואְמְחְי "יִּכ בוא יִנָּפְל
 תאטחל תחלסו מ עָמְשִּת הָּתַאְוSפ :הָּזַה תב *ףינפל
 :םֶהיֵתְבַאל'ְ םֶהָלֹי הָּתַתָנירְׁשַא הַמְדֲאָהלֶא םֶתּוביִשַהְו לאש ד ּךִמע

 ּלְלַפְתַהְ ְךלּואׁטֲחְי יִּכ רַמָמ הָיָהְיְאלְו םיִמָשַה רעב :
 :"םנעִת יּכ ןשי יםָתאַּטַחַמ ְּךִמָשדתֶא ּוָדּוהְו הזה םוקְמַהְדלֶא
 לאְרְשי ּהסִעו "ףידבע תאטחל ּתְתַלְסְו םִיַמְׁשַהי עַמְׁשּתוהָּתַאְו“ל
 ּךַצְר ראלע * לֶמֶמ הָּתַתְנְו ּהָבּוכְלִי רֶׁשֲא הָבּוטַה ךֶרדהְדְלֶא םֶות יִּ
 -יִּכ רֶבָּד ץֶרָאְב הָיָהְודיִּכ בָעְרַ* ם :הלחנל ֶמעְל הָּתַתָנרְׁשַא
 'ץֶרא "ויָבְיִא ָלְרצָי יִּכ הָיָהְי יִּכ ליִסָחְו הֵּבְרַא ןוקְריו ןופרש הָיָה
 'הָיַהְי רשא הנֲחַּתילְכ הלָפְּת- לב :הלֲחַמ" לָכְו ענָנלְּכ ויָרְעְׁש
 "ובאָכַמ ֹועְנִי שיא ּועְדִי רֶׁשֲא לארי מע לבל םֶרָאָה- לכל

 בש ןוכְמ םִימׁשַהְןמ עת הַא :הַה תיְּבה"ִלֲא יפּכ שרפו
 הָּתַאיִּכ ֹובָבְלתֶא עָדִּת רֶׁשֲא ריִכְרְדילְכְכ ׁשיאָל הָּתַתְנְו תחל
 ִיִכְרְרְּב תַכָלְלי ךּואְריִי ןעָמְליי :םֶדָאַה יִנָּב'ִבַבְלתֶא ָּתְעַדי ךִַּבְל
 :וניתבאל הָּתַתְנ רשא הָמְדַאָה ינּפ- לע םייח םֵהירְׁשֲא םיִמְּוהדלָּ

 ץֶרֲאַמּו אָבּו אּוה לֵאָרְׂשִ ךמעמ"אל רֶׁשֲא יְִכָּנַהדלֶא םִגְו> ם
 ואָבּו הָיּוטְנַה ּךעורְזּו הָקָזחַה דיו לּודָגַה ּךְמְשי ןעמל הקוחר
 ֶתְבַש ןּוכמִמ םִיַמׁשַה"ןמי עָמְשִּת הָּתַאְו :הָּזַה תִיְּבַהַלא ּלָלַּפְתַהְ
 ץֶרָאָה יִמַעְדלְכ ּועְדָי ןעָמְל יִרְכָנַה בלא אְָקירָשַא לָכְּכ ָתיֵׂשעְו
 -לע אְרְקַנ ָּךְמשדיִּכ תעַדָלְ לֵאָרְׂשִ ָּךִמַעַּכ ּךִתֶא הַאְרילּו ךמׁשתֶא
 ויָביֲא-לַע הָמְחְלַמל ְךמַע אצנהּכצ סם :יִתיִנְּב רֶׁשֹא הָּנַה תיבה
 תְרָחְּב רֶׁשֲא תאזַה ריִעָה ְּךֶרָּר יא לְלַּפְתִהְ םָחְלֶשִת רֶׁשֹא ֶרֶבב
 םֶתָלְפְת- תֶא םִיַמָׁשַהְְַמ תְעַמְׁשְו :ףמשל יִתיִנְּב-רֶׁשֲא תִיְבַהְו ּהָּב
 רֶׁשֲא םֶרָא ןיִא יִּכ ְּךלואַטֲחָי כ :םָמָּפַׁשִמ ָתיִׂשֲעְ םֶתָנִחְּתדתֶאְו
 דלֶא םֶהיֵבּוׁש םּוְבָשְו בוא ינְפְל םָּתַתְנּו םֶב יִּתפַנֲאְו אטחידאל
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 -ּוּבָשנ רֶׁשֲא ץֶרֲאְּב םֶבָבְל"לֲא ּוביִׁשֲהְול :הָבּורָק וא הָקֹוחְר 'ץֶרא
 ּוניִועֶה ּונאָטְח רמאל םִיְבְש ץֶרָאְּב ְּךֶלֵא ּונְנַחְתַהְו ו ּובָשְו םֶש
 -רֶשַא" יםיבש ץֶרֲאּב םָׁשְפנ"לְכְבּו םֶּבִלְלֶכְּ ףילא ּובָשְו5 :ּונֲעְׁשְרְ
 רֶׁשֲא ריִעָהְו םֶתְבַאל הָּתְתְנ"רְׁשַא םֶצְרַא רה ּלְלָּפְתַהְ םתא ּובְׁש
 ןוכמִמ םִיַמְׁשַה ןמי תמש משל יִתיִנְּב"רְׁשַא יתִיַלְו ָתְרַחְּב
 ְּךֶמַעְלִת תחַלְְ םֶטָּפָשִמ ָתיִשָעְ םָהיִתְּגִחְּת-תֶאְו םֶתְלַּפִּתִתֶא ִּתְבְׁש

 תובשק ְּךיִנְזָאְו תוחְתֶּפ * ףיניע אָנויָהְי יֵהלֲא הֶתַעיי :ךלּואטְח רֶׁשֲא
 ְךַתּונְל םיִהֹלֲא הָוהְי הָמּוק הָּתַעְוי :הֶּזַה םוקְמַה תֵּלפְתַ
 ךיִדיִסֲחַו הָעּוׁשְת שבלי םיִהלֲא הָיהְי ְּךיֵנֲהְּכ נע ןורַאו הָּתא
 יָדְסַחְל הָרָכְז יִּדֲחיִׁשִמ ני בֵׁשְּת" לא יהל הָוהְי< :בוטב וחמש
 הֶדְרַי שָאָהְו ללּפְתֶהַל המלׁש .תולכְבּוי 7 פו חבש הי
 :תִיְּבַהתֶא אָלְמ הָוהְי דוובְכּו םיִחְבּנַהְו הָלֹעָה לַכאְּתַו םִיַמְׁשַהַמ
 -תֶא הָוהְידדוְבְכ אמ" הָוהְי תיִּבלֶא אובל םיִנָהְּכַה ּולְכָי אלו
 -לַע הוהְי דובְכּו שָאָה תָרְרְּב םיאר לֵאָרְׂשִי יִנָּבו לכו :הָוהְי תיֵּב

 הָוהְיל תוָדּוהְו ּווֲחתְׁשנ הָפְְרה"לֲ הָצְרֶא םִיַפַא ּועְרְכִיַו תּיָּבַה
 יִגְפְל חבָז םיִהְבְז םַעָהלְכְו ךָלָמַהְוי :ּודְסַח םֶלּועְל כ בוט יִ
 םִיַנָשּו םיִרָשָע ֶקְּבַה חַבֶזתֶא הֹמלׁש ךָלָּמַה חג ס | :הָוהי
 ּךְלִמַה םיּהלֶאָה תיִּבדתֶא ּוכְנְחִּיַו יףלֶא םיִרְׂשֲעְו הֶאְמ ןאצו ףָלֶא
 רישדיִלְכִּב םיולהו םיִּלַמע םֶתורָמְשִמלַע םיִגַהּפַהְ :םֶעָה"לָכְו
 לֶלַהְּ וּדְסַח םֶלועלדיּכ הוהיל תודהל ּךְלַמה ידיו הָׂשְע רָשַא" הָוהְ

 :םיִדָמְ לארְשולכו םֶלנְנ 'םיִרצְצִחַמ םיִנֲהְּבַהְו יב דיִוד
 -יִּכ הָוהייתיִב ינָפל רשאי רַצְחֶה ּךוָת-תֶא המלָש שקול

 -רֶׁשֲא תֶשחְּנַה חּבְזִמיִ םיִמְלַשַה יִבְלֶח תֶאְו תולעָה םָש הֶׂשֲע
 :םיִבְלַחַהדתֶאְו הָחְנַמַהדתֶאְו הָלָֹה-תֶא ליכָהְל לוי אל המלש הֶשִע
 ומָע לֵאְרׂשִילְכְו םיִמָי תַעְבָש איֵּהַה תַעְּב גְחָהתֶא המְלש שעיָול
 יניִמָשַה םיַּב ושעיופ :םִיָרְצִמ לחנ-דע תַמֲח אובלמ דֶאְמ לוּ להק
 :'םיִמָי תַעְבש גַחָהְי םיִמָי תַעְבְש ּושָע חַּבְזִמַה תֶכְנְחִויִּכ תֶרֵצֲע
 םַהיִלַהֶאְ םַעָהתֶא חַלָש יִעיִבָשַה שדָחל הָׁשלְׁשּו םיִרְׂשֲ םויְבְּווס

 | םֶהיִביא)  ):R 8,48ל 65* 15 846 + ביואָה | 38 * 16 6 םֶהיִבש 36

b-b >6PA || 61 ₪6 1 8,48 בהְו' | 39 7 61 ad 33 | 42 7 65 sol ףיִנָּפ | Cp7, 
5 7" >4MSS 65 || 6 55 65% sol rod Aaved | ל cf ad 1 15,24 | 7 ° 6 

 םימי). 6 oikw || g 7* 65% sol JN (conjg 6ע



7,11—8,5 CHRONICA II 1279 

 הֹמלְׁשִלְו דנָדְל הָוהְי הָשָע רֶׁשֲא הָבּוּטַה-לע בל יֵבֹוטְו םיִחַמְׂש
 :ֹומע לאָרְׂשִיְלּו

 אֵּבַה-לְּכ תֶאְו ְּךֶלַמַה תיִּבדתֶאְו הָוהְי תיִּבתֶא הָמלְׁש לוו
 הָוהְי אָריַויצ :ַתיִלְצַה ותיִבְבּו הָוהְי-תיִבְּב תושעל המלש בל"לע
 םּוקְמַּב יִּתְרַחְבּו ףֶתּלְִּת"תֶא יִּתְעַמְׁש ול רֶמאּי הָליִלּב המלשה לֶא
 הּוצאְהְו רֶטְמ הָיָהְי"ֹאְלְו םימשה רַצְעֶא ןהיי :חַבְ - תיבל יל הַָּה
 רֶׁשֲא יִמַע ּועְנָּכִיְוצ :יִמַעְּב רֶבּד חלָשַא-םִאְ ץֶרֲאָה לוכַאל בח לע
 םיִעְרָה םֶהיִכְרִּדִמ ּובָשְיַו יִנָפ ושקביו ּולְלַּפְתִיַו םָהילע יִמָשאָרְקִ
 הָּתַעיפ :םֶצְראדתֶא אָּפְרַאְ םָתאַטֲחְל הֵלְסֲאְו םִיַמְׁשַהְמ עָמְשֶא יִנַאְ
 הָתַעְוי :הֶּנַה םוקַמַה תלפתל תֹובְׁשִק יִנְזְאְו תּוחְתֶּפ יְהִי יניע
 ויָהְו םלועדרע םש ימָש-תויָהְ הֶּזַה תִיָּבַהְדתֶא יָּתָשלְקִהְ יִּתְרַחְּב
 לה רשאּכ נפל לתא יהָּתַאְויז :םיִמָּיַהְלְּכ םש יֵּבלְו יניע
 :רוָמָשִּת יֵטָּפְׁשִמּו יִקְחְו ךיִתיוצ רֶׁשֲא לכ 'תושעלו ְךיִבֲא דיו
 רמאל בָא ריִנְדל יֵּתְּכ רֶׁשֲאַּכ ףתּוכלמ אָפְּכ תֶא יתומיקהְויל
 םֶּתְבַזְעו םֶּתִא ןּובּוׁשּת-םָאְויפ :לֵאָרְׂשִיְּב לָשומ שיא ל תַרָּכידאְל
 םיִהלֶא םֶּתְדְבַעַו םֶּתְכַלַהְו םֶכיִנפַל יִּתַתְנ רֶׁשֹא יֵתֹוְצַמּו יִתוקֶח
 יִּתַתְנ-רֶשַא יִתְמְדִא לעמ םיִתְׁשַתְנּוצס :םָהְל םָתיִוֲחּתְׁשִהו םיִדֲחַא
 יִנָּפ לעמ ךיִלשא יִמשל יִּתָשְקַה -רָשַא הָּנַה תִיַּבַה- תֶאְו םֵהָל
 הָיָה"רׁשֲא הֶּזַה תְִּבַהְו יי :םיִּמַעָה"לְכְּב הָניִנָשלְו לַשָמְל ּונְנִתֶאְו
 ץראָל הָכָּכ הָוהְי הָשָע הָּמַּב רַמָאְ םֵׁשָי ויִלָע רב לכל ןוילע
 םָּתיֵתְבַא יֵהְלֲא ו הָוהְיזתֶא ּובְזְע רֶׁשֲא לע ורמִאְו> :הָּזַה תבל תאּזַה
 םֶהָל ּווחתְשיו םיִרֲחַא םיִהֹלאַּב וקיזחיו םִיַרצִמ ץֶרָאמ םָאיצוה רֶׁשֲא
 פ  :תאְּזַה הָעְרָה"לְּכ תֶא םַהיֵלע איִבַה בלע םּוְדְבַעַיַו

 הָוהְי תיִּבתֶא הָמלֶש הָנָּב רֶׁשֲא הָנָש םיִרָשָעו ץַקמ יִהֵוי 8
 םָתֹוא הָמלֶש הָנְב המלל םֶרּוח ןַתְנ רֶַׁשֲא םיִרָעֶהְו> :ותיִּבדתֶאְו
 קֹוֲחַו יהבֹוצ תַמֲחי הָמְלש ל :לֵאָרְׂשִי יֵנְּבתֶא םֶש בש

 הָנְב רֶׁשֲא תוונְכְסִמַה ירעלְּכ תֶאְו רָבְדַמּב רמת פי יל
 ירָע ןֹוִתְחַּתַה ןורוח תִּב"תֶאְו ןויִלָעָה ןורוח תיְּבדתֶא ןְבנפ :תֶמֲחַּב

 10 nonn MSS 3+- לכ | 14 5 ef resipiscent (ןורכדתנ) || ז7 * 3א155 התעו |

 Plc IR 94 'על )6 א. חסומטמ6) || 18 1 5% 6 IR 5 יִּתְרִַּר | 20 1 6 6 םֶכיִּת--
et postea 6 67 םֶכָל | 21 1 ? 6 18 ף,8 לכ | 6ק 8, 2 6 36 22 | 37 = 6F Bar- 
00006 | 4 dl c 6”. 



 1280 ב םימיה ירבד 9,1—8,6

 תּונּכְסַּמַה יִרָעְלָּכ תֶאְו תַלעּב"תֶאְו :ַחיִרָבּו םִיַתָלָּד תֹומּוח רֹוצָמ
 -לָּכ תֶאְ םיִׁשְרָּפַה יִרָע תֶאְוי בֶכְרֶה יֵרֲע- לָּכ תֶאְו "המלשל ּויָהְדרַשַא
 ץֶרֶא לָכְבּו ןונבלבו םׁשיריִּב תונבל קשֶח רֶׁשֲא המלש קשח
 יִּנִחַהְו יזְרּפהְ ירֹמֲאָהְו יִּתֲחַהְןִמ רֶתּוּנַה םעָהלָּכ :ותָלְׁשִמַמ
 םֶהיֵרֲחֲא ּורְתֹוְנ רֶׁשֲא םֶהיֵנְּב"ַמ :הָּמֵה לֶאְרשימ אל רֶׁשֲא יִסּוביַהְו
 םיַה דע סמל ּהמלש םלעיו לארי יִנְּב 'םולָכאל רֶׁשֲא ץֶרֶאְּב
 ותְבאלְמל םיִדְבעל הָמלָש ןַת תנא ירשא לֶאְרְשי ינְּב-ןמּופ :הָּזַה

 ם ישר בכר יִרָשו 'רישילש יִרֶשְו' הָמֲַלַמ שנא המה
 םיִדֹרָה 'םיִתאָמּו םיִשָמִח הָמלְש ְּךְלַמלרׁשא 'םיִביִצַּנַה יִרָש הָלֲאְווס
 דיִוְ ריִעַמ המלש הָלַָעָה .הֶעְרַפ ד תַב-תֶאְויי :םַעְּב
 -ךלמ דיִוָּב תּיִבְּב יל הָשא בָשַתְראְל רַמָא יִּכ ּהָל"הָנְּב רשא תיל
 ספ  :הָוהְי ןורַא םָהיִלַא הָאְּבירְׁשַא הָמָה שֶרְקדיִּ לאָרְׂשִ
 יִנָּפְל הָנְּב רשא הָוהְי חֵּבְזִמ לע הוהיל תולע הָמלְׁש הלעֶה או
 תותּבשל השמ תֶוָצמְּ תילעהל םֹויִּב םוָידרַבְדְבּו 3 :םלּואָה
 גֵחְבּו תִַּמַה גָתְּב הָנָשַּב םיִמָעְּפ שולש . תולעומלו םיִשְדָחלְ
 תוקֶלְחַמתֶא ויִבָאְדדיְוְּד טַּפְׁשִמְּכ דָמַעַיַו + :תוּכְּסַה גַחְבּו תועָבשה
 דגנ תַרָשְלּו ללֲהְל םֶתּורְמׁש- לע םיולַהְו םֶתְדַבְעְד לע םיִנַהְכַה
 יִּכ רַעָשְו רעש םְֶקְלֲחַמּב םיִרעְׁשַהְו ֹומֹויְּב םוודרָבד םיִנָהְכַה
 םיִנָהְּבַהלַע למה תֹּוֹצִמ ּורָס אלו :םיִהְלֲאָה-שיִא דיִוָּב תַנְצִמ ןכ
 יםויַה-דעי המלש תֶכאלְמילְּ ןֹּכְתווֿפ :תֹורְצאְלְו רַבּד-לְכְל םִיְלהְו
 אז | 5  :הָוהְי תיִּב 'םָלש ותְלּב'"רעְו הָוהְיתיִּב דסּומ
 :םְדָא ץֶרָאְּב םִיַה תפְש לע ּתוליִא-לאו רָב" ויל המלש ה
 -םע ואביו םִי יִעְדְוְי םידבעו יתנו ויָרְבע-רִיְב "םֶּוח ול"חַלׁשיופ

 בֶהָז רֵּכְּכ 'םיִשמחו תֹוִאַמ"עַּבְרא םָׁשַמ ּוחְקיִנ הָריֿפֹוא המלש יִדְבַע
 | פ  :הָמלָש ּךְלַּמַהְהלֶא ּואיִביו

 -תֶא תופנְל אבְּתַו המלָש עמש-תֶא הָעָמָש אָבָשתַּכְלַמּוי 9
 םיִמָשְּב םיִאָשְנ םיִלַמְנּו דאָמ דָבְּ ליַחְּב םלָשּוריּב תֹודיִחְב המלש
 רֶׁשֲא-לְכ תֶא מַע רֵּבִַּתַ המלש- לֶא אובָתנ הָרְקִי ןְבֲאְו בֶרָל בֵהְזְ

 8 5 ₪ 6 3 etIRg,2r (6F oi ףסשש x...) | * rR¢ (םֶמיִרָמַהְל וכי | 9 1
 6 71155 680 1 922 | ל* 16 IR (cf GBA) ֵלׁשְו ויָרָׂשְו; 15% 5:5 ןירׂשו |

cf 1 28,11* | 15 5550 | דפ  IRזס * א גת 9,23 םיִבָצָנַה 0 'ִביִצְּנַה | *  
cf adל-ל 69 המלש .תולְּ | 17  || Vrs Depמָמ; 1 6 6 תֹוצַמִמ | 16 = 1 6 ' 

IR 9,28: 420 || Cp 9,18.2 2,2 || ל 0 תוינָא א תוינוא ||  IR 9,26 || 18° cfad 
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 רָב סֶלָעְג"אָלְו ָהיֶרָבְּדלְּכדתֶא המלְׁש ּהָל"רָגִוי :ּהָבָבְל"םַע הָיָה
 המלָש תַמְכָח תֶא אָבְׁש"תַּכְלַמ אָרִּתַוי :הל דיִּגַה אל רֶׁשֲא המלשמ
 ויִתְרשְמ דַמעֶמּו ויָדְכְע בשומו ֹונָחָלש לכאמּוי :הָנְּב רשא תִיְּבַהְ
 הָוהְי תיִּ הל רֶׁשֲא ותולעו יישבו ויק יםהיׁשּוּבלמּו

 םהיִרב ל ene ָּתְמְכְ ל ףירְרדילע יִצְרֲאב יתעמש
 תיִּבְרמ יִצֲחי יִלדַּנַה אָל ּהֵּנַהְו יניע הָניִאְרִתַו יִתאַּבהרַׁשַא דע
 יִרְׁשֲאְו ךיֵשְנַא ירְׁשַאל :יִּתְעֲמְׁש רֶׁשֲא הָעּומְׁשַה-ילֲע ָּתְּפַסָי ָךַתְמְכְח
 ici ח"א םיִעָמֶשְו ימת kk םיָדְמֹעָה הא ךיִדְבע

 ag האמ ee תת .:הקדצו טפשמ תושעל למל
 רֶׁשֲא אּוהַה שב הָיָה אָלְו הָרְקִי ןַבָאְו דֶאָמ בֶלָל םיִמָשְבּ בָהֶז
 יֵדָבעְו "םֶריח ייִדבַע םַנְוי> :הָמלָש למל אבשתכלמ הָנְתָנ
 ןְבֲאְו :םיִמּונְלַא יצע "ּואיִבַה ריִפֹואמ בָהָז ּואיִבַה-רְׁשֲא המלש
 תיִבְלּו הָנהְיְ-תיִבְל יתֹוָלְסִמ םיִמּוגלאה יצעתַא ךלמה שעיַויז :הָרָקִ
 :*הָדּוהי ץֶרֲאְּב םיִנפְל םֵהָכ אְרְנ"אָלְ םיִרָשל םיִלְבְנּו תֹוָרּנְכְְךְלַּמַה

 רֶׁשֲא ּהָצְפָח"לָּכיתֶא אָבָשד :תּכְלַמל ןַתְנ המלש למה י*
 איה הָצְרַאְ לתו יִדַפַהִּתו מַה לֶא הָאיִבָהְרַשַאי דַבַלַמ הָלֲאְׁש
 תָחֶא הָנָשְּ הַמלְׁשְל אָּב"רְׁשַא בֶהְּזַה לקשמי יִהווג ס  :"ָהיֶדְבַעַו

 'םיְִּתַה יישְנַאמ 75 בז יִרְכִּכ ששנ םיֵׁשְו תוָאמ שש
 בָהְז םיִאיִבְמי ץֶרֶאָה תֹוֲחַפּו "ברע יִכְלַמלָּכְו 'םיִאיִבְמ םיִרָחְסַהְו
 טּוִחְׁש בֶהֶז הָנְצ םִיַתאָמ הָמלֶש ְךִלַמַה שעינ 5 : המשל ףֵסֵכְו
 תואָמ" שלש :תֶחֶאְה הָּנִצַהְד לַע הָלעְי טּוחַש בָהָז תואמ שש
 יתָחֶאָה ןגְמַההלע הלעי בהָז 'תואָמ שלש טּוחָש בָהָז םיַנְנָמ
 ןָש-אָסְּכ ְךְלֶּמַה שעונה סם :ןֹונְבְלַה רַעַי תיִבְּב למה םֶנְּתִיַ

2 6 rapiAsev ?רבע) | 4 > cf ad JR 105 | ל < 18 | 51 6 IR 
  cf 630 | 6° IR 107 aliter | 7 16 67 18 10,865 qj | 8>IRֹותָלֹעְ

 םיִנָמְלא  cfad 22 | > <6 | % <6 | * rRזס * ג גז יִנָא | * 0 םֶרּוח | 109
id זז | זז * 6 0000066, IR 10,12 דָעְסַמ || ל IR aliter | 12 °° IR aliter | 
 * | = 18 10,15רָשַאַמ |? 1 ₪ 6 8 םיִרֲעָה 1 םיִרָגִּתַה* | * 14 | 6> 55

  | >> <1 | 16 += <6 || = IR 107םיִלְכרָה רַחַסָמּו | | 255 בֶרַעַמ
 םיִנָמ תֶשלש



  9,18—I0,4ב םימיה ירבד 1282

 בָהְנַּב יׂשָבָכְו יאָסַּכל תֹוָלעְמ ששני :רֹוהְט בֶהֶז ּוהָּפצִַו לג
 תֹויָרֲא םִיָנׁשּו תָבָשַה םוקַמילע הֶּזִמּו הֶּזִמ תֹוָרְיו "םיזחַאמ אָפ
 ששילע םש םיִדָמֹע תֹויְרֲא רֶָשָע םינשופ :תֹודיַה לא םיִדָמְע
 הָקְׁשַמ לכ bac :הָבְלִמִמ לבל ןַכ הׂשענדאל הָּזִמּו הֶזִמ תולעמה
 ףֶסָּכ ןיא רִגְס בה ןונְבלַה רעיזתיִּב לכ לכְו בֶהָז ּהמלש למה

 שישְרת יתוכָלְה ל תנאי :הָמּואְמַל הָמְלָש יב בֵׁשֲחג
 ׁשיִׁשְרַּת תויְנֲאוהָנאֹובְּת* םיִנָש ׁשֹולָׁשְל תַחַא םֶרּוח ייָדְבַע םע

 לגני  פ  םיִִּּותָו םִיִפֹוקְו םיִּבַהְנַׁש ףסָכָנבָהָז "תואָשְנ
 ץֶרֲאָה יכלמ לכי :הָמְכֲחְו רשעל ץֶרֶאְה יכלמ לָּכִמ המלש מַה
 םיִהְלָאָה ןַתְנ"רׁשֲא ותָמְכָחְתֶא עמשל הָמלש יִנָּפִתֶא םיִשְקַּבְמ
 תומלָשּו בֵהְז יִלָכּו ףסְכ לכ ֹותָחְנִמ שיא םיִאיָבָמ םֶהְו+ וְּבְלְּב
 המלשל יהיו ס :הָגָשְּב הָנְׁש-רַבְּד םיִדָרֶפּוםיִסּוס םיִמְׂשִבּו קֵׁשְנ
 םיִׁשָרְפ ףֶלֶא רֵׂשְע-םיַנׁשּו תֹובָּכְרִמּו םיִסּוס תֹויָרֲא םיֿפְלַא תעּבְרַא

 -לָכְב לשוט יָה :םֶלָשּוְיִּב למה בכה יעְּב םחינינ
 ןתיניז :םִָרְצִמ לּוכָּנ דַעְו םיִּתָשַלְּפ ץֶרָא-רעְו רָהָנַהְִמ םיָכָלְמַה
 םיִמְקְׁשַּכ ןָתָנ םיִזְראָה תֶאְו םיִנְבאָּכ םֶלָשּוְּב ףָתְּכַהי-תֶא למה
 דַלָּכִמּו הָמלָשְל םִיְרַצִּמִמ םיִסּוס םיִאיִצוְמּוי5 :בֶרָל הָלַפְׁשַּברַׁשַא
 -אלה םיִנֹורֲחֶאָהְו םיִנשאְרֶה המלש יָרְבְּד ראשו :תֹוצְרַאָה
 יִנוליִשַה הָיִחַא תַאּובְנ" לע איִבָנַה ןָתָנ יֵרְבּדדלַע םיִבּותְּכ םה
 םֶלָשּוריב המלש ףלמינ: :טְבְנַּב םעֶבְרַי לע הֹוחַה יִּרעַי תּוזֲחַּו
 ּוהְרְּבְקיו ויִתֹבֲא-םִע המלָש בכְׁשיוַי :הָנׁש םיעּבְרַא לֵאָרְׂשולָּילע
 פ  :ויָּתְחַּת וָנְּב םעְבַחְר למ ויָבֲא דינר ריִעְּב

 ךיִלְמַהְל לֵאָרְׂשִילְכ ּואָּב םֶכָש יִּכ הָמְבְש םַעֵבַחְר לוני" 10
 יִנָּפִמ חַרְּב רֶׁשֲא םִירְַמְב יאּוהְו טְבְנןְּב םַעְבְרִי עמשַּכ יהי :ותא
 אביו ול-וארקיו וחְלָשיַוי :םִָרְצַמַמ םַעְבְרַי בֶׁשי ידְלַמַה הָמלָש
 -תֶא הָׁשְקַה ּףיִבָאי :רמאל םעְבֲחְר"לָא ּוָרָבַדִיַו לֶאְרְשודלְכו םַעְבִרִי
 ןַתָנ-רֶׁשֲא דֵבָּכַה וֶלָעַמּ הֵׁשְקַה ךיִבֲא תדובעמ לקה הָּתַעְ ונע

evdedvuévot xpuct [ bb >6PA | © sic 8; MSS17 א 8 זָפּומ | 18°64  
dlc IR 10,20% || 21 °° 6ויִרְמֶאַמ | 19  Edd W—; IR ro,19* bY | %1 6 rR 

IR sing | 23>1R 104 | 27 6+נָא | =  :R( 0,22 יִנָא) | ל :Rךלה . .יִנָא  

 ן בֶהְּוַה | 28 6 אָצּומּו | 29 א יִּדֲעְי 0 ּוּדֲעַי (= ודע cf 61 לעוי [ושמפ?)) | 3צ 8
 hic incip cp ro | Cp ro, v 1 trsp post2 | 2° 1R 122 + נֶדְוע | * ל?
 'ִמָּב " בשיו cf IR 122% || 3 1 ₪ c GPA (cf 3%( ּורְּבְ et פק , ad םעברי, 6

 cf ad IR 12,3 (3a add) || 4 SMSS ¥ nN), IR 12,4 + התא.
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 ךֵָיַויֵלֲא ּובּושְו םיִמָי תׁשְלׁש 'דוע יםָהְלֲא רֶמאְּיו :ָךדְבַעְְ ּניָלֲע
 םיִדָמָע ָיְה"רְׁשַא םיִנָקְזַה-תֶא םֶעְּבַחְר ךְלֶמַה ץעײנ) ס ::םָעֶה
 -םעְל ביִשָהַל םיִצָעְוְנ םֶּתַא ךיא רמאל יח ותיִהַּב ויִבָא הָמלָש נפל
 הֶּזַה םעֶהְל יבּוטְל הָיְהְּתיזםִא רמאל רילא ּורבדינל :רָבְּד הָזַה
 :םיִמָיַה"לְּכ םיִדָבע תל ּויָהְו םיִבּוט םיִרָבּד םֵהָלֲא תְרַּבִדו 'םָתיִצְרּו
Sלדג רשא דל ַה"תֶא ץעָּנינ ּוהֵצֲעְי רֶׁשֲא םיִנָקְוַה תצעדתֶא בנעיו 
 רֶבְּד ביִׁשְנְו םיִצָעֹוָנ םּתַא הָמ םהלֲא רַמאיופ :וינְפְל םיִדָמֹעָה ותֶא
 ךיִבָא ןַתְנ"רְׁשַא ֹלעֶה- ןַמ לקה רמאל יֵלֲא ּוָרְּבּד רֶׁשֲא הּזַה םעֶה"תֶא
 רמאת הָּכ רמאל ותא וג רֶׁשֲא םיִדְלוה ותא ּרְּבַדַווס :ונילע

 רמאל ךיֶלַא ּרְּבִדרֶׁשֲא םֶעָל
 ונילעִמ לקה הָּתַאְו ּונָלעתֶא דיִּבְכַה יבא

 סיִמַעָה יֵבֲא הָּתַעְיי :יִבָא יִנְתֶּמִמ הָבָע נמק םֶהְלְא רמאת הב
 םֶכְלֲע-לַע ףיסא יִנֲאְו דַבְּכ לֵע םֶכיֵלֲע

 ס | :םיִּבַרַעְּב יִנַאְו םיטּושַּב םֶכְתֶא רפי יִבָא
 ד רֶׁשֲאַּכ יִשלְשַה םויְּב םַעְבַחְרְלֶא םעָה"לְכְו םעְבְרַי אביו

 בזעיו השק למה םנעיַו 3 זיִׁשְלְׁשַה םִיַּב יִלֶא ובוש רמאל ּךְלַמַה
 םידליה תצעּכ םֵהָלֲא רֶבדיויצ :םיִנָקְוַה תצע תֶא םֶעְבֲחְר ְלָמַה
 רמאל

 ויָלְע ףיִסא יָנֲאַו םֶכְלְעתֶא ריִּבְכַה יִבָא
 :םִיֵּבַרְקעְּב יִנַאְו םיטושּב םֶכְתֶא רפי יִבָא

 ןעַמְל םיהלָאָה םַעַמ הְּבַסְנ הָתְיָהְדיּכ םַעָהְלֶא למה עַמֶש-אָלְו5
 םַעְבְרִידלֶא ינולַשַה ּוהיִחַא דב רֵּבַּד רָשַא ורָבְּהתֶא הוהְי םיִקָה
 ּוביִשיַו םָהְל למה עמש-אל יב ילַארְׂשִוד לכו :טְבֶנְדְּב

 רמאָליִּדְלָמַה"תֶאיםַעָה
 יִשידָבְּב הָלְחְנְאלְו ריִוָדּב קֶלַח ּונָלהַמ
 דיִוּד ךְתִיִב הֶאְר הָּתַע ללֶאְרשִי ךיִלָהֶאְל שיא

 ירָעְּב םיִבְׁשיַה לֵאָרְשִי ינֶבּוז ס :ויִלָהֶאְ לֶאְרָשילּ ךלינ
 םֶרדַה-תֶא םֶעְבַחְר ךלַמַה חלש :םַעָבַחְר םָהילֲע למ הֶדּוהְי
 םַעְבַחְר ּךְלֶמַהְו תמו ןְבַא לארשודיגב ובּומְּגְרִינ םַּמַה-לַע רֶׁשֲא

  6 6 18 12,7 DD | 1 IRדע || ל * גמ Vrs 5ום5 6 6 1 5 וכְל ל * 5
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 תיִבָּב לֵאָרְׂשִי ּועָשְפִיַי :םָלׁשוְרְי םּוָנָל הָבְְּרמַּב תֹוָלעְל ץמַאְתִה
 לֵהָקי לשר םעְבַחְר אברי 1 :הּדַה םויַה דע דיוּד
 הָמֲחְלַמ השע רּוחְּב ףלא םיִנֹומָׁשּו הֶאַמ ןַמָיְנְבּו הָדּוהְי תיִּבדתֶא
 -רַבְּד יַהְיַנ> ם :םעְבְחְרְ הָבְלְמּמַהתֶא ביִׁשָהְל לַאְרׂשִי-ע םֶחְלַהְל
 דב םעֶבֲחְרילָא רמָא :רמאל םיִהְלֶאָהְישיִא והְיִעַמְשלֶא הוהְי
 הכי :רמאל ןמיְנַבּו הָדּוהיִב לֶאְרָשו"לּ או הָדּוהְי למ המלש
 ותיִבְ שיא ּובּוש םֶכיַחַאד םַע מֲחלת"אָלְו ולעת-אל הָוהְי רַמָא

 תֶכָלַ ובשיו הָוהְי יִרְבְּדּתֶא ּועְמׁשִיו הזה רֶבְּדַה הָיהְנ יִּתִאַמ יּ
 פ  :םַעְבְרָילֶא

 דתֶא ןְבוֿפ :הָדּוהיב רּוצָמְל םיִרָע ןביַו םֶלָשּוְריִּב םָעְבַחְר בָשיו5
 -תֶאְו וכושדתֶאְו רּוצתיִבתֶאְו :עוקְּת-תֶאְו םטיִעְתֶאְו םֶחְלְ-תיְ
 שיִכְל-תֶא םירודא-תֶאְו9 :ףיז-תֶאְו השְרַמתֶאְו תַגדתֶאְו :םָלְדע
 הָדּוהיּב רֶׁשֲא ןֹוּוְבֲח-תֶאְו ןוליא-תֶאְו הָעְרְצ" תֶאְוופ :הָקְזעזתֶאְו
 םיִדיִגְנ םֶהָּב ןתיו תיִרּוצְּמַה-תֶא קּזְחיְו יי :תֹורּוצָמ יִרָע ןמְְנְבְבּו
 םקּזחִיו םיִחָמְרּו תֹוָנצ ריעְו ריִעְלֶכְבּוי> :ןייו ןמשו לכאמ תוְרָצֶאְו
 רַשֶא םיִוְלָהְו םיִנָהְּכַהְו :ןמְיְנַבּו הָדּוהְי ולדיִהְיְו דֶאְמ הָבְרַהְל
 דתֶא םּיִולַה ּובָזְעדיִּכ+ :םֶלּובְּגדלָּכִמ ויל ּובְציִתַה לֵאָרְשִי- לָבְּב
 םָעְבְרִי םֶחיִנְזָהְדיִּ םֶלָּוריל הָדּוהי כליו םֶתְּזִחַאו םָהיִׁשְרְַמ
 םיִלְנעלְו םיִריעְׂשְַו תֹומּבל םיִנָהְּכ ול-דָמַעְיר 5 :הוהיל ןֵהָּכִמ ויָנְבּו
 לתא םיִנָתְנַה לאש יִטָבָש למ םיֶרֲחֲאְופ :הָשָע רֶׁשֲא

 -ןּב .םַעְבַחְרתֶא צמא הוה ה תוסלטהתא ns :םָהיֵתּובֲא
 :שולש םיִנָשְל המלְׁשּו דיִוָּד דב וכלה יִּכ שוְלָש םיִנָשל הָמלְׁש

 ךןָּב תומר" יתלֲחַמיתֶא הָׁשֲא םַעְבַחְר ול חקיו* | ם
 -תֶאְו שּועְידתֶא םיִנָּב ול דָלַתַ :יִשידְּב ו יִליַהיִבַא דיו
 רֶלָּתַ םלְׁשְבֲאתַּב הָכעמ-תֶא חַקָל ָהיֶרֲחַאְוי :םַהָז-תֶאְו הָיְרמַׁש
 םֶעְבַחְר בַהָאְיַויי :"תימלש-תַא אָזיִזתֶאְו *יִּתַעדתֶאְו הָּיְבַא-תֶא ול
 -הָנּומָש י םיִשָנ יב ויׁשנליִפּו ליִׁשְנלְּכִמ םולְשְבַאזתב הָכעמ"תֶא

Cp rr, 15 87) | 17 6 ְּךֵלָה cf 12,1 | 18 * 8 nמַחֵל 6A MoAA)ao 7 Mael- 
Aeo | PK j3, 16 064 תַב | 6 6* ‘NI | 1g 6* Zalau 5 00 

(crrp) | 20 * 6 6(600)ו! = ‘ny’ || * 6/5 ZaAnuwe || 21 °° 6” Joseph. Arch. 
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 םיִשָשְו םיִנָּב הָנֹומְׁשּו םיִרְׂשֲע דָלויַו םיִשָש םיִׁשְנַליִפּו אָשְנ יהָרָשָע
 ויָחֶאַּב דיִג גל הָכעמְְןְב הָיְבַא-תֶא םַעְבַחְר ׁשאָרל דַמעיו= :תֹוְנְּב
 ןַמָיְנְבּו הָדּוהְי תֹוצְר ןַאדלְכל *ןיָנָבד לכ ץרֶפינ ןְב :וכיִלְמַהְל יב
 :םיִשָג ומה לאשיו ברל ןִזַמַה םֶהָל ןַּתיַו תורָצְמַה יִרָע לכל

 -תֶא בֵזָע ותקְזַחְכּו םְעְבַחְר תּוָכְלַמ ןיִכְהְּכ יהוו ל
 למל תיִשיִמַחַה הָנָשּב ימיני ס יִּמָע לֶאְרָשְילְכְו הָוהְי תות
 :הָוהיִּב ּולַעַמ יִּ םלשורי"לע םִיַרְצִמ- למ קשיש הלע םֶעֵבֲחְר
 -רָשַא םֶעְל רֿפְסִמ ןיִאְו םישְרּ ףלא םיִשָשְבּו בֶכְר םִיַתאָמּו לאב
 תורָצִמַה יֵרֲע-תֶא דָּכְליִ :םיִשּוכְו םייִּכְס םיבּול םִִרְצִמַמ ומַע ּואּב
 -לֶא אָּב איִבָּנַה הָיְעַמְׁשּופ ם :םלשּוריזדע אַבְיַו הָדּוהיִל רֶׁשֲא

 רֶמאּיַו קשיש ינּפִמ םֶלֶטּורְידלֶּא ּופְסֲאָנ"רַׁשַא הָדּוהְי יִרָשְו םָעְבַחְ
 םֶכְתֶא יִּתְבְזְע יִנֲא-ףַאְו יִתא םֶּתְבַזע םֶּתַא הָוהְי רַמָא-הּכ םֶהְל
 :הָוהְי ו קיִּרצ ּוְרָמאיו ֶלָמַהְ לֶאְרשוה יִרָש ּוָעְנָכִי5 :קָשיִש-דָיְּב
 ּועְנְבַנ רַמאְלו היעמש- לֶא הָוהְירַבְד הָיָה ּועָנְכִנ יִּכ הָוהְי תֹוָאְרְבּול

 ֵלְׁשוְיִּב יִתָמֲח ְֵּתִת"אָלְ הטילפל ז טְעֶמָּכ םָהָל יִּתַתְנְו םִתיִחְׁשַא אל
 תֹוכְלִמַמ תַדֹובעו יִתָדֹובֲע ּועְדָיְו םיִדְבעל ולי יב :קָשיִש-דָיּב
 -תֶא חק .םלשּורידלע םִיַרְצִמ- ךלמ קשיש לעופ פ :תֹוצְראָה
 -תֶא חקִיַו חָקָל לָּכַהתֶא למה תיָּב תִורָצְאדתֶאְו הָנהְיתיִּב תוצא
 םֶהיֵּתְחַּת םָעְבַחְר למה שעיויפ :הָמלָש הָשָע רֶׁשֲא בה יּנַנָמ
 :ָךְלַמַה תיִּב חַתַּפ םיִרָמָשַה םיִצְרִה ירש רָודלע דיִקֶּפַהְו תָשְחָנ יִנְגִמ
 םּובְׁשָהְו 'םּואָשְנּו םיִצָרָה ּואָּב הָוהְי תִיּב ךְלִמַה אובדידמ יָה
 הָלֵכְל תיִחְׁשַהְל אָלְו היהָיְהַא ּּנָמִמ בש ועְנְּבַהְבּוי :םיִצְרַה אלא

 םַעְבַחְר מַה קֹותְתַויי 5  :םיִבוט םיִרְִד הָיָה התהִּב םנְ
 עַבְשּו וכָלמְּב םעְבִחְר הָנָש תַחַאְו םיִעָבְרַאְרְב יִּכ ךֶלְמִיִנ םַלְשּויִ
 -תֶא םּושָל הוהְי רַחְּבְדרֶשַא ריִעָּה םַלָשּוְריִּב ְךְלֶמ ו הָגָש הֶרֶשִע
 שַעְיַו + :תיִנֹמעָה הָמַענ ומא םֵׁשְו לארשי יִטְבַש לֹּכַמ םָׁש ומש
 םֶעְבַחְר יִרְבְדו5 :הָוהְיתֶא שורדל ובל ןיִכַה אֵל יִּכ עַרֶה

 איִבְנַה הָיָעַמְש יֵרְבְְּב םיִבּותָּ םָהְאלָה םיִנּורֲחַאָהְו םיִנשאָרֶה
 :םיִמָיַה לָּכ םֶעְבְריְו סַעְבִחְר תֹוִמֲתְלִמּו "שָחְְתַהְל הָזחַה "דעו
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 6 ב םימיה ירבד 1-6

 וָנָב הָּיִבֲא ךָלמִיַו דיִוָּד ריֵעְּב רֶבְקִיַו ויָתֹבֲאדסע םֶעְבַחְר בָכָשיַו *
 פ  :ויָּתֲחַּת

 -לַע הָּיְבַא ּךְלִמִיַו םַעְבְרִי דלל הָרָשָע הָנֹומְׁש תֶגְׁשִּבי 8
 לָאיִרּוא"-תב יוהיכימ ומא םֵׁשְו םָשּוריִּב למ םיִנש שוש :הָדּוהְי

 היא ירֹסֲאו :םֶעְבָרָי ןיבו הָיִבַא ןיִּב הָיָה הָמְֲלמּ 'הָעְבג"ומ
 רּוִחְּב שיא ףֶלֶא יתֹוֲאַמ"עּבְרַא הָמָחְלִמ יִרּוּבִג ליַחְּב הָמְחְלִמַהתֶא
 ירּוִּּג רּוחְּב שיא ףֶלֶא תֹוָאַמ הָנֹומְׁשְּב הַמֲתְלִמ < ומע ְּךֵרֲע םָעְבְרִיְו
 רמו םִיָרְפֲא רַהְּב רֶׁשֲא םִירמִצ רַהְל לעמ היִבַא םָקיוצ ס :ליח
 יִהלֶא ו הָוהְ יב " תעדְל םֶכָל אָלֲה :לֵאָרְׂשִי- לכ םַעְבְרִי יִנּעֲמְׁש
 :חלמ תיִרַּב וינָבְלּו ול םלועל לֶאְרשילע רול הָבְלַמִמ ןַתְנ לֶאְרשי

 :וינדא-לע רמו דיוְּד"וב הָמלָש דָבַע טַבְנְְִּב םַעְבְרִי םקיו*
 -ןֶּב םַעְבַחְר" לע וצְמַאְתִיַ לולב יִנְּב םיקר םיִשָנַא יע ּוצְבְקיול
 ו הָּתַעְוֿפ :םֶהיִנָפל קּזחְתֶה אָלְו בבל" ףרו רענ הָיָה םֵעְבַחְרּו "המלש
 םֶּתַאְו דיִוָד יִנָּב דִיִּב הָוהְי .תֶכָלְמַמ יָבָפְל קּוחְתְהְל םיִרָמִא םֶּתַא
 אָלֲה :םיהלאל םַעְבְרִי םכל השע רֶׁשֲא בֶהֶז יֵלְנֲע םֶכָמַעְו בֶר ןֹומָה
 םיִנָהּכ םכל ושעתו םיולהו ןר ןרהא יֵנְּב"תֶא הוהְי יִנָהְּכְדתֶא םָּתְחַּדַה
 הָעְבַׁש םֶליִאְו רקְּבְִּב רַפְּב ודי אָלַמ אָּבַה לָּ תֹוצְרַאָה יִמַעְּ
 םיִהְכ ּוהָנְבזִע אָלְו ניִהלֲא הָוהְי ּונָחְגַאְו יפ :םיִהלֲא אלל ןַהכ הָיָהְו
 הוהיל םיִרָטְקַּויי :תַכאָלַמַּב סולה ןרַהָא יִנָּב הָוהיל םיִתְרַשִמ

 -לע םָתָל תֶכְרְעִמּ יִמ"תֶרְָק בֶרָעְּבדבֶרָעְבּו רֶקְּבּבְדרֶקְבּב תל
 יִּכ בֶרעְּב בֶרַעְּב ֵעָבְל ָהיִּתְרנְו בֵהְּזַה תֹרֹונְמּו רוהַטה ןחְלָשַה
 :ותא םֶּתְבזע םָּתַאְ ּוניהלֶא הָוהְי תֶרָמְשַמדתֶא ּונָחְנַא םיִרָמְש
 עיִרָהְ הָעּורְּתַה תוָרָצְצְחַו ויִנַהְכְוו םִיָהלֶאָ שארב ּונָמַע הָּגַהְוי
 אלי םֶכיִתְבַאדיַהְלֶא הָוהי-םַע מחלת" לא לֶאְרְשי ינְּב םֶכיֵלֲע
 ויהיו םָהיִרְחֶאַמ אֹובְל בְרֲאמַה-תֶא בֵסַה םעְבְרְיְוי :ּוחיִלְצַת

 הָמָחְלִַה ָהְלהָגַהְו הדתהְיּנְפייי :םֶהיֵרֲחֲאמ ברמה הָרּוהְי ינפל
 ועיר 5 :תורְצְַחּב םיִרצְצִחַמ םיִנָהְּכַהְו הָיהיל ּוקעְצִּיַו רֹוחָאָו םיִנָפ
 םַעְבְרִי- תֶא ףְגְנ םיִמְלֲאָהְו הָדּוהְי שיִא עיִרָהְּב יִהיַו הָדּוהְי שיא
 הָדּוהְי יֵנְּפִמ לֶאְרְשיינב סוני :הָדּוהיִו הֶיבַא ינָפַל לֵאָרְׂשִ-לכְ

Cp 13, 18 15,1 םיבא || 2 * 1 68 18 152 הָכֲעַמ | ל 6! 1 םולָשיִבַא | 
3° 6 raperdtaro; 1 48 || * IMS WY | © Seb רב |46 Zouopwv |7 1 6 
pe MSS 634 ויִלֶא | זס 6 ויָתְקְלְחַמְּל | 14 c a4 1 1524. 
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 ולפיו הָּבַר הָּכַמ ּומעְו היבא םֶהָב ּוכִיַניז :םָרָיְּב םיָהלֲא םֶגְּתיַ
 לַאְרְׂשִידיגב ערביה ;רּוחְּב שיא פלא .תואָמדשמח לֶאְרָשּיַמ םיִללַ
 :םֵהיֵתֹּובֲא יָהלֲא הָוהְילַע ּונֲעְׁשִנ יִּכ הָדּוהְי יִנְּב ֹוצְמָאו איָהַה תָעְּב
 -תֶאְו לַאזתיבדתַא םיִרָע ּוּנַמִמ רַכְ םֶעְבָרְי יִרָחֶא הָּיְבֲא ףְּריויל
 רַצְע"אָלְופ :ְהיֵתֹנְבּו ןֹורפע-תֶאְו ָהיֶתֹונְּב"תֶאְו הָנָׁשִ-תֶאְו ָהיִתֹונְב
 קוחְתִַוי ס :תָמָּיַ הָוהְ ּוהְפְגיַו והָיְבַא יִמיְּב דע םעֶבְרָי ַָכ
 םיִנְּב םִינָשּו םיִרְׂשֲע דל הָרׂשֲע עּברַא םיִשָנ ול-אָשיו ּוהיבא
 םיִבּותַּכ ויָרְבְדּו ויָכָרְדּו הָיבַא יִרְבִּד רֶתַיָוא :תֹונְּב הָרָשְע שש

 ותא ּוָרְּבִקַ ותא" םַע היבֲא בּכְׁשו=* :ּודֹ איִָּנה שֶרְמְּב
 רֶׂשְע ץֶרֶאָה הָטְקָש ויַמְיְּב ויתְחַּת נב אָסֶא ךְלמִיַו דיו ריִעְב
 ס :םיִנש

 -תֶא רסיו> :ויָהלֲא הָוהְי יִגיִעְּב רֶׁשיַהְו בוטה אָסֶא שעיוי 4
 :םיִרׁשֲאָה"תֶא עג תֹובצַמַה- תֶא ֵּבְׁשִַו תֹומֵּבַהְו רֶכָּנַה תֹוִחַּבְזִמ
 הָרֹוּתַה תושעלו םָהיֵתֹוְבַא יהלֶא הָוהְי-תֶא שולדל הדּוהיִל רמו
 טְקְׁשִתוי םיִנָּמַחַה"תֶאְו תֹוִמְּבַה-תֶא הָדּוהְי יֵרְדלָּכִמ רסיו+ :הָוצַמַהְ

 "ןיִאְו ץֶרָאָה הַטְקָׁש"יִּכ הָדּהיִּב הָרּוצְמ יִרָ ביו נפל הָבְלְמַּמַה
 הָדּוהיִל רָמאיופ :1ל הָוהְי חינַהדיכ הָלֶאְה םיִנְִּׁב הָמָחְלַמ ומ
 םיִחיִרָבּו םִיַתְלְּד םיִלָּנמּו הָמוח בַּפְנְו הָלֵאָה םיִרֲעָה-תֶאוהָנְבִנ
 חנו יּונְׁשֹרְ וניקלא הָוהְידתֶא ּונָשַרֶד יִּ ני פל ץֶרָאָה ּונְדוע"
 הָגִצ אָשנ לח אָסֶאְל יִהְיז ם ל חילו ּףנְביו" ביִבָּסִמ ּונָל
 תָשְק יכרדו ןגְמ יאָשְב ןמָיִנְּבִמּו ףַלֶא תֹואַמ שלש הָדּוהיִמ חַמרְ
 םָהיֵלֲא אָציל :ליח ירו הָלֶאלְּב ףֶלֲא םיִנֹומְׁשּו םִיַתאְמ
 -דע אביו תֹואַמ שֶלָש תֹובָּכְרַמּ :םיִפְלֵא ףֶלֶאי ליב יִשּוּכַה חַרָז
 :הֵׁשְרְמַל * הָתָפְצ איִנְּב הַמֲתְלַמ ּוכְרעיו יוינְפְל אָסֶא אציופ :הָשְרַמ
 ג רט מע" יא הוהְי רַמאיו והלא -הָוהלֶא אָסֶא ארק

 : :שונָא מע רעיא | הָּתַא וניֵהלֲא הָוהְי הזה מַה

 :םישּוכה וס הָדּוהְי נפלו אָסֶא נפל םיִשּוּכַהתֶא הָוהְי ףוי
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 1288 ב םימיה ירבד 15,16—14,12

 םֶהָל"ְיִאְל םישּוכמ לפיו ירָרנל"דַעי וּמְע-רֶׁשֲא םַעָהְו אָסֲא םַפְְּריויי
 הֵּבְרַה לש ּואָשיַו והגחמ ינְפְלְו הָיהְי"יִגְפל ּוְּבְשנְדיִּכ הָיָחְמ
 הָוהְי-דַחַפ הָיָהְדיִּכ רֶרָּג תֹוביִבְס םיִרְעָה"לְּכ תַא ויו :דֲאְמ
 -םגְויצ :םָהָב הָתְיָה הָּבַר הֶּנְביְּכ םִרעֲהלְּכדתֶא ּוזבינ םָהיֵלֲע
 ס :םֶלשּור ובשיו םיִלָמְּו ברל ןאַצ בש ּכַה הָנְקמ יִלָהֶא
 אָסֶא יִנָּפל א אָציְו :םיִהלֲא חּור ויל הָתְיָה רדועד ב והירזעוי 15
 םֶכְתֹויְהְּב םֶכָמַע הָוהְי ןָמְיְנִבּו הָדּוהְי"לכְ אָסָא יִנּועְמש ול רמי
 םיִמָיְוי :םֶכָתֶא + בוי ו ּוהָבְזַעתםַאְו ל אָצַמִי ּוהָשְרֶדִתִסִאְו וע

 A אָצִמיו והשְקַבִיו = יָהלֶא הָוהְְ . ולרַצּב בש
 -לָּ לע תובר תומּוהְמ יִּב אבל אציל םולש ןיא םַּהָה םיִּתְעָבּו
 םֶמָמַה םיִהלֶאדיִּכ ריעְּב ריֵעְו יֹוִנְּב"יוג ֹוְתְּתְכְוֿפ :תוָצְרַאָה יֵבְׁשי
 :םֶכְתַלְעְפל רכְׂש שי יִּכ םֶכיֵדְ ּפְרי-לַאְו ּוקזִח םָּתַאְוז :הָרְצ" לבב

 קֹּוַחְתִה *איִבָנַה רד הָאּובּגַהְ .הָלֶאַה םיִרָבְַּה אָסֶא עמָשְכְו* סם
 דָכָל רֶׁשֲא םיִרָעָהְְוִמּו ןַמְיְנִבּו הָדּוהְי ץֶרָא-לְכמ םיֵציְקְׁשַה רבעיו
 :הָוהְי יםלוא נפל רֶׁשֲא הֶוהְי חַּבְזִמ-תֶא ׁשֶּדַחִיַו םִיָרַפֶא ירהְמ
 הָשנֶמּו םִיָרְפֲאַמ םֶהָמַע םיִרָּנַהְו ןמְנְנְבּו הָדּוהְילָּכ-תֶא ץבקירפ
 ויִהְלֶא הָוהְידיִּכ םֶתְאְרְּב ביל לֵאְרְׂשִיִמ וילע לפני ןֹועמְׁשַמּו
 הָרְׂשְע שָמָח תנָשְל ישְלָשַה שֶדָחַּב םלשּורי ּוצבקיווס ם :ומע
 רֶקָּב ּואיִבַהי לֵלׁשַה- ןמ אּוהַה םִוַּב הוהיל ּוחְּבְזיִויי :אָסֶא תּוכְלַמְל
 -תֶא שורדל תיִרְּבַב ּואָבִיִו :םיִפְלֲא תעֶבְׁש ןאָצְו תֹואַמ עָבש
 -אל רֶׁשֲא לכו :םַשָפִ" לבב םבבל" לָבָּב םֶהיִתוְבַא יִהלֲא :הָוהִי
 -דַעְו שיִאָמְל לודָנ-דעְו ןטקרןמל תַמּוי לָאְרָשידיהלא הוהיל ׁשֶרֶדי
 :'תֹורְפוׁשְבּו תֹוְרַצֹצֲחבּו יהַעּורְתְבּו לוד לוק הוה ּועְבְׁשיויצ :הָשֶא
 -לֶכָבּו ּעְּבָשנ בבל לכב יִּכ הָעּובְׁשַה"לע הָדּוהְילָ ּוחַמשיִו 5
 -םנְו :ביִבָּסִמ םֶהל הָוהְי חנו םֶהָל אָּצַמִַו ּוהָׁשְקִּב םָנֹוצְר

 הָרְׁשאַל הָתְשֲערׁשֲא הָריִבְגִמ יּהְריִסָה יָָּּמַה אָסֶא הא" הָכֲעַמ
 :ןורדק לֵחגְּב ףרְׂשיו 'קְדו ּהָּתְצלפְמיתֶא אָסֶא תַרְכיַו 'תָנָנְפִמ
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1 4 CHRONICA Il 1289 

 :ויִמָידלָּכ "םֶלָש הָיָה אָסֶאדבַבְל קר לֶאָרְׂשִיִמ ּורָסִראל תומְּבַהְויַ
 :םיִלָכו בַהֶזְו ףָסָּכ םיִהלֲאָה תיָּב וישדקו ויָבָא יִשְדְקתֶא אביו

 תּוכלמל יִשַמָחְו םישלש -תַנָש דע הָתָיָה אָל הַמֲחְלִמּויפ
 'אָשַעַּב הלָע אַסֶא תּוכְלַמְל יששְ םישלש" תַנָשְּבי 16 כ :אָסַא
 אָסֶאְל אָבְו אצוי תֶת יתְלְבל הָמְרַהתֶא ןָבָיו הֶדּוהְילַע לַארׂשודדלמ
 תיבּו הָוהְי תיִּב תָרְצִאַמ בֶהְוְו ףָסָּכ אָסֶא אצינ'* :הָדּוהְי ךְלַמ
 :רמאָל קשַמְְַּב בֵׁשֹיַה םֶרָא ְךֶלַמ ידה ןְּבדלָא יחלָשיו ךלמה
 ףְסָכ ל יִּתְחַלָש הגה ְּךיֶבֶא ןיבו יֵבֶא ןיבו ךֵניֵבּו יִניִּב תיִרְב
 עַמְׁשיוּ :ילעמ הָלעי לֵאָרְׂשִיְךֶלַמ אָשַעָבְתֶא + ְךְתיִרְּב רַפָה כ בֶהָזְ
 ירא ולרשַא םילְיחה יִרָשתֶא חלש אָסֶא לפה" דַדַהְְּב
 יתונָּבְסִמְדלָּכ תַאְו יםִיָמ לבא תֶאְו ןְדיתֶאָו 'ןויעְדתֶא ינו לֵאָרְׂשִי
 תַּבְׁשִיו הָמְרָה-תֶא תוָנָּבִמ לחי אָשֶעַּב ַעָמְשְּכ יִהְיַו :יִלָּתַפַנ ייִרָע
 -תֶא ּואָשיַו הָדְוהְילּכתֶא חקל ףלמה אָסֶאְו* ם :ותכאַלְמ תֶא

 :עבַצתָא םֶהְּב ןֶביו אָשָעַּב הָנְּב רש ָהיֶצֲעתֶאְו הָמָרָה ןגָבַא
 אָסֶאלֶא הֵאֹרָה יגָנֲח אָּב איהה תַעְבז סם  הָפְצִמַהתֶאְו
 -לע ּתְנַעְׁשִנ אָלְו םְרַא ְּךִלַמ-לע ךנָעָשַהְּב ויָלֲא רַמאיַו הָדּוהְי ְּךֶלַמ
 םיִשּוּכַה אָלה* ְַדיִמ םֶרָאְְלַס ליח טלמנ ןּז לע יָא הָוהְי
 ְךְנַעְׁשַהְבּו דָאמ הָּבְרַהְל םיִשְרַפְלּ בָכְְל בֶלָלולִיֲחְל ּויְה םיִבּולַהְ
 קּזִחְתַהְל ץֶרָאָה-לֶכְּב תּוָטְטָשִמ ויָיַע הוה יִּכ :ִּדָיְּב םָנתְנ הָוהְ-לע
 :תומהלס ְּךְמע שי הָּתַעַמ יִּ תאְזלע תְַּבְסִנ ויִלֶא םלש םֶבָבְליע
 מע ףַעַזְביִּכ תֶכָּפְהַמַה תיִּב ּוהָנְתִיו הָאֹרָה" לא אָסֲא סַעְבּיַופ
 יָרְבְּר ּהָּנַהְויי :איִהַה תעְּב םַעָה-ְִמ אָסֶא ץצרינ תאְז"לע
 הדּוהיל םיִכְלִמַה רפסלע ל םיִבּותַּכ םּנַה םיִנורַחֶאָהְו םיִנֹוׁשאָרָה אָסֶא
 ותוכלמל עַשַתְ םיִשולש תַנָשַּב אָסֶא אליי :לֶאְרְשיו

 :םיִאְפְרְּב יִּכ הָוהְיְתֶא ׁשַרָד"אְל ויְלָחְּב םַנְו ויל הָלעַמְל-דֲע ילְגַרְב
 :ּוכְלָמְל תַחַאְו * םיִעֵּבְרַא תַנְׁשִּב תַמַ ויתֹבֲא"םע אָסֶא בֵּכְׁשיו
 ְׁשמּב ּוהֿביִּכְׁשִיו יוד ריִעְּב להר רֶׁשא ויָתְרָבְקַב ּוהָרְּבְקִיַוי
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  I7,1—19ב םימיה ירבד 1290

 לפְרְׂשִו השעמ תַחָכְרַמְּב םיִחְקְרמ םיִנְזּו םיִמָשְּב אָלְמ רֶשא
 ס  :רָאְמְל"רע הָלֹודְג הָפְרׂש

 -ןְתַוי :לֵאָרְׂשִי-לַע קּזִחְתיַו ויָּתְחַּת ֹונְּב טְפְׁשֹוהְי למ 17
 יִרָעְבּו הָדּוהְי ץֶרָאְּב םיִביִצְנ ןֶּתַיַנ תֹוִרְצְּבַה הָדּוהְי יֵרְעלְבְּב ליח
 לה יִּכ טֵפְׁשּוְהְי-םע הָוהְי יֵהיוג :ויבָא אָסֲא דָכְָל רֶׁשֲא םיִרְפֶא
 ֹויָבָא יהלאל יב :םיִלָעְבְל ׁשֵרָד אָלְו םיִנּוׁשאָרָה ויִבָא דוד יֵכְרַדַּב
 הָכְלְמַמַהתֶא הָזהְי ןְכי : :לאְרשי הָשַעַמְּ אלְו לה ויַתוְצמְבּ שרד
 :בְרָל דֹובְכְו רשע ּוליָה טַפְׁשוהיִל הָחְנַמ הָדּוהילְכ נתי ודָיּב
 םיִרָשַאָהתֶאְו תימָּבַהדתֶא ריִסַה דועְו הָוהְי יִבְרַדְּב ובל ּהָּבְניוֿפ
 'הידבטלו לייבל ויִרָשל חלש וכְלְמַל שולש תַנָשְבְוז ס :הָדּוהיִמ

 סולה םֶהָמַעְ* :הָרּוהְי רעב דלל ּוהְכיִמלּו לאלו היְכְלו
 והינו ןָתְנוהיִו 'תֹומיִרָמְׁשּו לֵאהְׂשעֶג 'ּוהְיְדַבְּו ּוהָיְנַָנּו ּוהְָעַמׁש
 :םיִנֲהְּכַה םֶרֹוהְִו עַמְׁשיִלֲא םֵהְּמִעָו םִיוְלַה הינדא בֹוָטְו יוהָיְבֹומְו
 הָדּוהְי יָרָע"ִלָכְּב ובסיו הָוהְי תַרֹוּת רַפַס םֶהָמַעְו הָדּוהיִּב ּודמַליו
 תֹוצְרֲאָה תֹוכְלִמַמ לָּכ לע הָוהְי דַחַפויָהְיַויפ :םעְּב ּוָדְמְַיו
 םיְִּׁשְלּפ" ןַמּווצ :טֵפְׁשֹוהְי-םע ּמֲחלְ אלו הָדּוהְי תֹוביִבְס רֶׁשֲא
 לל םיִאיִבְמ םיִאיִבְרעֶה םנ "אָשַמ ףָסֵכְו הָחְנִמ טפָשוהיל םיִאיִבָמ
 םיִפְלַא תַעְבש םיִשָיַתּו תֹואַמ עֶבְׁשּו םיִפָלַא תעֶבְׁש םיִליִא ןאצ
 ןְביַ הָלעמל- דַע לדג ךלה טַפְׁשּוהְי יהי ם  :'תואמ עָבְשּו
 יִרָעְּב ול הָיִה הָּבַר הָכאְלְמּוו :תֹונְּכסְמ יָרָעְו תֹוינָריִּב הָדּוהיִּב
 םֶתְּקְפ הָלַאְויי :םֶלָשּוְיִּב לִיַח יִרְוְּבִ הָמָחְלַמ יִשָנָאְו הָדּוהְי
 ליח .יִרוָּבַג ּומַעְו רָשַה הָנְדַע םיִפלַא יִרָש הָדּוהיִל םֶהיִתוְבַא תיל
 םיִתאָמ ומַעְו רֶשַה ןֶנֶחיִהְי ו וילו ס :ףלא תואְמ שלש
 הוהיל בּדנְתַּמַה ייֹרְכְז"ְוְב הָיִסמַע" ודידלַעָוי* ס :ףֵלֶא םיִנומָשּו
 עֶר ליַח רוָבִּג ןֿטנְּבןמול ס :לו ירּוְּבִנ ףְלָא םיִתאָמ ָמַעְו
 וָמַעְו דָבָזוהְי ודי-לעוי* ם לא םיתאמ ןגַמּ תַשְקַזיִקָשְנ וָמָעְו
 ךַלָמַהדתֶא םיִתְרָשְמַה הָלָאיפ ס :אָבְצ יצּולח ףֶלֶא םיִנֹומְׁשּודהָאַמ
 ס ":הָרּוהילֶבְּב רַצְבַמַה יֵרְעְּב ְךְלַמַה ןֵתְנירְׁשַא דַבְלַמ
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1 8,1--6 CHRONICA II 1291 

 טל בל קב ןאצ בֲאָחַא ןלזחבזי ןורמשל ts םיִנָש
 -ךלמ בָאְחַא רֶָמאַוּ :דָעְלִ תמְר"לַא תּולעל ּוהָּתיִסיַו ֹומְעדרַׁשַא
 ול רָמאיַו דַעְלִּג תֶמָר יִמִע ְךְלָתַה הָדּוהְי למ טָפָשוהְידלֶא לֵאָרְׂשִי
 -לֶא טפְשוֶהְי מאיו :הַמְחְלִמּב ְּךַמעְו יִמַע ָךְמַעְכּו ךומְכ יִנֹומְ
 לארשי"ךלמ ץבקיו5 :הָוהְי רבְּדתֶא םויכ אָנ"שְרְּד לֵאָרְשִי ךְלַמ
 דַעְלַג תֶמְרִלֶא ְּךלֹנֲה םֶהְלא רַמאּיו שיא תֹוָאַמ עֶּבְרַא םיִּאיִבָּנַהתֶא
 רמו :ךלמה דְִּב םיֶהְאָה ןּתְיְו הָלָע ּוְְמאַיַנ לְָּחֶאדםִא הַמֲחְלַמל
 -דלמ רָמאינל :ּוִתֹאַמ הָׁשְרדַנְו דע הוהיל איָבְנ הפ ןיִאַה טפְׁשּוֲהְי
 ינַאו יותאמ הָוהְי-תֶא שורדל דָחָא-ׁשיִא דֹוע "טָפָשוהְידלֶא לארשי
 אּוה הָעְרִל יומי" יִּ הָבּוטְל ילֲע אֵּבִנְתָמ ּונְניִא יִּכ ּוהיִתאָנש
 למ אָרְקיו :ןּ לפה .רמאידלא טָפָשוהְי רָמאיַו אָלָמִיב ּוהיְכיִמ
 לֵאָרְשִי ּךְלַמּופ :אָלְמיְְב ּוָהְכיִמ רָהֵמ רַמאיַו דָחֶא סיִרְסדלֶא לארי
 םיִדָנְּב םיִׁשְּבִלָמ ואְסְּכ לע שיא םיִבָשְוְו .הָלּוהְיְ למ טפשוהיו
 :םֶהיִגַפל םיִאְּבַנְתִמ םיִאיִבָּנַהלָכְו ןורמש רעש חַתּפ ןֶרְְּב םיבשויו
 הוהְי רַמָאדהְכ מאיו לזר ינְרק הָנענְּכ"ןב והיקְדְצ ל שעיר 9
 רמאל ןָּכ םיִאְּבִנ םיִאיִבְּנַה-לָכְו :םֶתֹלכ דע םֶראדתֶא חַגַנִּת הָלֶאְּב
 ְךֶאְלַמַהְו מַה דִיִּב הָוהְי ןַתָנְו חַלֶצַהְו עְלג תַמְר הלע
 םיִאיִבְּגַה יִרָבִּד הָגַה רמאל ולֲא רּבּד ּוהָיַכיִמְ ארָקלְְּלְה רֶׁשֲא
 :בוט ָּתְרַּבְדְו םָהֵמ רַחֵאְּכ ְרְבְד אָנְיַהיְו ךלַמַהלֶא בוט דָחֶאהַּפ

 :רֵּבַרַא ותא יַהֹלֲא רמאירְׁשַא-תֶא יִּכ הוהְייַח ּוהְיכיִמ רָמאּוו
 דַעְלִג תֶמָר"לֲא יִּדלְנַה ּהָכיִמ ויִלֶא ךֵלַמַה רֶמאיו ללַמַהלֶא אביו 4
 רֶמאיוי :"םֶכְדָיִּב ּונְתַנִיו וחילַצהְו לע רָמאיַ 'לָּדַחֶאדםַא הַמֲחְלמְל
 קב לא רָבִדְתאְל רֶׁשֲא ְּךעיִּבְׁשַמ יִנַא םיִמַעָפ המכר למה לא
 רָמֲאו 6 :הָוהְי םֵׁשְּב תַמָא

 םיִרָהְהְלַע םיִצופְנ ָאְרָשְלָּכתֶא יִתיִאְר

 הער ןֹהְלְיִא רשא ןאצכ
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 1292 ב םימיה ירבד 33—18,17

 :םֹולָׁשִּב ותיִבְלַשיִא ּובּוׁשִי הָלֶאָל םיִנדַאדאל הָוהְי רמי
 אָּבִנְתיאל ּיִלֶא יִּתְרַמִא אלה טְפְׁשוהְילַא לַארׂשִי-דַלמ רָמאיַוול
 יִתיִאְר הָוהְיְרְבְד 'ּועמש כָל רָמֲאני ס :עֶרָלדםא יִּכ בוט יִלָע
 :ולאמשּו נימי :םיִדמְע םיִמָשַה אֵבֹצלָכְו ואָסּכְלע בשוי הָוהְיְדתֶא
 תַמְרּב לפיו לע לארשי"ךלמ בָאְחַאתֶא הָּתַפִי יִמ הוהְי רַמאיַוופ
 למעיו ַחּורָה אציו=פ :הָכָּכ רמא הזו הָכָּב רמא הָז רֶמאיו רעל
 רַמאַויי :הָּמַּב ויָלֲא הָוהְי רַמאוו ּנָּתַפַא ינא רַמאיו הָוהְי יִנָפל
 לָכּותְְנְו הָּתַפְת רַמאיו ויאיִבְנ"לּ יפּב רקָש תור ' יִתיִיָהְו אָצֶא
 הלא ףךיִאיִבְנייִפְּב רֶקֶש ַחּוָר הָוהְי ןֵתָנ הֵּנַה הֶּתַעְו :ןכ"השִעו אָצ
 -תֶא ךינ הָנענְּכ"וב והיִקְצ שגוי :הָעְר ְּךיֶלֲע רֵּבְּד הָוהיו
 רּבדל יִּתִאַמ הָוהיַחּור רבע "לְרְהה הֶז יא רַמאיַו יחלה-לע ּוהיְביִ
 רֶדָח אוָבִּת רש אּוהה םויּב האר נה ּוהְיָכיִמ רַמאַוצ :ידתא
 ּוהָביִשַהְו ּוהְיְכיִמ-תֶא ֹוחָק לאָרְׂשִי ּףךלמ מאיו :אבחהל רֶדָחְּב
 רַמא הָּכ יּתְרַמַאופ :ךלמהְְּב לשאְוידלָאְו ריִעָה- רש ּומֲאלָא
 דַע ץחל םִיִמּו יחל םֶחָל ּוהְלְכַאָהְו אלכַ תיִּב הֶז ּומיׂש ּךְלַמַה
 רָּבְדאל םולָשְּב בּושָּת בושם ּוהָיָכיִמ רַמאיוז :םולָשְב יבוש
 לַארְׂשִי- ךלמ לעיל :יםּלִּכ םימע ּועְמַש רַמאיוי יִּב הָוהְי
 -לֶא לֵאָרְׂשִ למ מאיו :דַעְלְ תַמָרלֶא הָדיהְידַלִמ טָפָשויו
 שָּפַחְתִיו "ָךיְָנְּב שַבְל הָּתַאְ הָמָחְלַמַ יאֹובְו שָּפַחְתֶה" טֿפְׁשּוהְי
 בֶכֵרָה יִבָשתֶא הָּוצ םֶרַא למ :הָמָתְלְמְּ "ואביו לֶאְרְשי ףלמ
 לתא" יב לודְַהתֶא ןְטְקַה-תֶא מחלת אל רמאל ול" רֶׁשֲא
 ּורָמֲא הָמָהְו טֿפְׁשּוהיײתֶא בֶכְרָה יִרָש תואְרַכ יִהְיַוי ְַּּבָל לֵאָרְׂשִי
 ורזע הָוהיַוי טְפָׁשּוהְי קעזינ םַחָלְַ ויל נבסיו אוה לארשי"ךלמ'
 הָיָה אל יִּכ בָכְרֶה ירש תואר יָה :ּנָמַמ םיִהלֲא "םֶתיִסִיַו
 -תֶא דיו ומְתְל תַשָקַּב ךשֶמ שיִאְוּי :ויָרֲחַאַמ ּובּושיו לארי למ
 ידידו ךפה בָּכרְל רמאינ ןירשה ןיבּו םיִקְבְּרַה ןיב לַאָרׂשִ למ
 17 166 |1R 22,18 P 18 * 6ןַכ אל | * IR 220 DWC IR (מימ) ויל דַמֹע |
 Ig dl 6 695 IR 22,20 | 21 11% 22,22 ַחּור || 22 ins 6 6*780 IR 22,23 "לָּכ |
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18,34—206 CHRONICA Il 1293 

 אּוהַה םִייַּב הָמְחְלַּמַה לַעַּתַוצ :יִתיֵלֲחָה יִּכ 'הָנֲחַמִה"ןמ יִנֵתאֵצּוהְ
 תֶמיו בְרעֶה"דֲע םֶרֶא חַכְג הָבָּכְרַמַּב "דיִמעמ הָיָה לַארׂש למ
 ותיֵּב-לֲא הדּוהי-דלמ טָפְׁשּוהְי בשל 19 :'שמשה אוְּב תַעְל
 -לֶא רָמִאיִו ּהֶזחַה יִנָנֶחְְוִב אּוָהְי ויִנָּפלֶא אציו* :םלשוריל םולָשְב
 ְךיִלְע תאזְבּו בָהֶאָת הָוהְי יאְנָשְלּ רעל עֶׁשְרְלַה טַפָשוֶהִי למה
 תְרַעְבדיִּכ ךמע ּוָאְצְמִנ םיִבֹוט םיִרָבְּד לָבַאי :הָוהְי יִנָּפְַמ ףצק
 :םיִהלֲאָה שררל בבל ָתּוניִכֲהו ץֶרָאָהְִמ תורְׁשֲאָה
 רָה"רֲע יעבש רָאְּבַמ םָעָב צי בש .םֶלְשּוריִּ טֵפְׁשֹוהְי בש

 ואְר םיִטְפְׂשַה" :Ww רמאמ .:ריִעְ ו תחצמכ .הדוהְי רעב
 רַבְדְּב םֶכַמַעְו הוהיל יִּכ ּוטַּפָשּת םֶדאל אל יִּכ םיִשע םָּתַא"הָמ

 הָוהְי"םע ןיִאדיִּכ ושעו ורְמְש םכיֵלע הָוהְי-דַחַפ יִהָי הָּתַעְול :טפׁשִמ
 דיִמַעֶה םַלְׁשּוְריֿ םגְו :רַתְׁש"חַּקַמּו םיִנָפ אָשַמּו הלוע וניִהלֶא
 טפׁשמל לארשיל תובָאה ישוחמו םיִגָהְּכהְ םִיולַהְִמ טָפָשוהִי
 תֶאְרִיְּב ןושעת הָּכ רָמאל םֶהיִל וצי :םלשּורְי ובשיו ביִרְלְ הָוהְי
 ו םכיִחַאְמ םֶכיִלַע אובידרָשַא ֿביֶר"ַלְכְוּוס :םֶלָש בָבְלְבּ הָנּומָאְּב הוהְי
 םיִטָּפָשִמְלּ םיִקָחְל ּהֶוצַמל הָרֹוּתדויֵּב םְָלֹוםד" ןיּב םֶּתיִרֲעְּב םיִבְׁשיַה
 םכיִחַא-לֲעְו םֶכיֵלֲע ףָצַקהָיָהְ הוהיִל משא אָלְו םֶתִא םֶּתְרַהְזַהְו
 לכל םָכיֵלֲע שארָה ןהכ ּוהְיְרמַא הָגַהְויי :ּומָשאָת אלו ןושעת הָּכ
 -רַבְד לָכְָל ּהָדּוהְיְתיִבְל דיִנְנַה לאֵשְמְׁשִיְב ּוהָיְַבְזו הָוהְי רֵבְּד
 :בֹוטַה-םע הָוהְי יִהיִו ושעו וָקְזַח םֶכיֵנְפַל סולה םיִרמְׁשְו מַה

 וםֶהָּמִעְו ןומע יִנְבּו בָאֹומדוִגְב ּואּב ןכזירחא יהיו 0 פ

 רמאל סֶפָשּוהְיְל ּודיִגַיו ואביו :הָמֲחְלִמַל טַפְׁשּוהו-לע םִיָנֹוּמעָהַמ
 איָה רָמָּת ןֹוצְצַחְּב םָּנַהְו 'םראמ םיִל רֶבַעַמ בר "מה לע אָּב
 םוָצדאָרְקִיַנ הָנהיל שורדל ויָנָּפ-תֶא טפְׁשוהְ ןּתיַו ארו :יִדָג ןיע
 הָדּוהְי יֵרְע- לָּכַמ םג הָוהְיִמ שקבל הָדּוהְי ּוצְבקיַוּצ :הָּוהְולְּכ-לע
 םלְׁשוריי הָדּוהְי לָהקְּב טְפְׁשּוהְי דמעיופ :הָוהְיתֶא שקבל ואב
 גניִתְבַא יהלֲא הוהְי רמאיוֿפ :הָׁשְדֲחַה רצָחָה יִנָפל הָנהְי תיִבְּב

IR 22,35 melius Ty | °° IRהָמְמְלַמַה | 34 *  prb 6 6 ( ace)33 "1  

 ברַעָב תמיו | Cp ז0, 2 6 ןגוטסטוג(צע (?0 = 4) | 3 68 הוהי | 469% |
(trsp ,( cf 609 || ro 1 6 GPASMSSy3 וני--- | 6 6 יֵרְבְּד | 8-1 יבש יִביִרְלּ  * 

cf ad 1 4,41 |20, 1 1 6 6"* םיִניַעּמַהַמ  Cp3 3הִיְרַכְו |  MSSלָּכ | זז תסממ " 

 8*2הן|יוc MS: םלדָאָמ | 5 93155 3 "ב .



 1294 ב םימיה ירבד 21—20,7

 םֶֹוגַה תֹוָכְלְמִמ לָכְּב ג הָּתַאְו םִיַמְׁשִּב םיִהְלֶא אּוָההְתַא אלה

 םֶהָרְבַא רול הָנִתִתַו - מע ינפלמ תאֹוַה ראה יבשת
 :רמאל משל שְּקִמ הבול ּונָביַו הָבּובְׁשִיוי :םֶלועְל ְּךֿבַהֲא
 תיָּבַה יִנָּפְל הָּדְמֲעַנ בֶעָרו רֶבָדְו טופש בֶרֶח הָעָר ונילע אֹובָּת-ָאַפ
 עַמְׁשִתְו ּונָתְרְּצִמ ףילא קעזִנְו הזה תִיְּּב ָּךְמַׁש יכ נפל הֶּזַה
 הָּתַתְנְ"אְל רֶׁשֲא ריִעָשדרַהְו בָאומּו ןומע-ינב הָּגַה הָּתַעְו יי :עישותְו
 אָלְו םהילעמ ּורס יִּכ םִיָרצִמ ץֶרֶאְמ םָאבְּב םֶהָב אוָבְ לַאְרְׂשִיל
 רֶׁשא יָּדְתָשְרִיִמ ונָשרגל אבל יוביִלָע םיִלָמנ םֶההָּנַהְוי :םּוְדיִמְשַה
 ןומָהָה ינפל חכ ּונָּב ןיֵא יִּכ םֶּבד טּפָשַת אלה ּניִהְלֲא = :ּונָּתְׁשִרוה
 :וניניע ְךיֵלֲע יִּכ הֶׂשעג"המ עדנ אָל נְחֹנאו ּוניִלָע אָּבַה הָּגַה ברֶה
 פ  :"םַהיִנְבּו םֶהיִשְנ םּפט-םני הָוהְי נפ םיִדָמע  הָּוהְידלֶלְוי
 יִנָּבְְִמ וולה הָיְנִּתַמְךִּב :לאיעידּב הָיְנּבְדַּב ּוהיְרַכְזְְּב לאיזו
 -לָכ ּוביׁשְקַה רָמאיויפ :לָהָּקַה ךותַּב הוהְי חּוְר יְלָע הָתְיַה ףַסָא
 םֶּתִא םֶכָל הָוהְי רַמֲא-הּכ טפְׁשוְהְי להו םלשּורי יֵבְׁשיְו הָרּוהְ
 הַמְמְלִמַה םֶכָ אל יִּכ הָּזַה בֶרָה ןֹומָהָה יִנּפִמ ּותַחתדלאְ ואְריִּת"לַא
 םֶתאָצִמּו יץיִצַה הָלעַמְּב .םילע םָּנַה םָהיִלע ור רָחַמי :םיהלאל יִּ
 תאָזְּב םֶחְלַהְל םָכְל אליז :ילָאורי רֵּבְדַמ נפ לֵחנַה ףֹוסְּב םָתֹא
 -לַא םלשוריו הָדּוהְי םֶכָמְע הוהְי תעושו"תַא ּואְרּו ּודמַע ּוָבַצְיְתַה
 טפְׁשּוהְי דקו :םֶכָמַע הוה םהיִפַל ּואָצ רָחָמ ּוּתַחַּת" לַאְו ּנאְריִּת
 תהמשהל הוהְי ינָפל ולפנ םלָשּורי יִבָשִיְו הָּוהְי-לְכְו הָצְרַא םיפא
 ללַהְ םיִחְרָּקַה יִגְּבְְוִמּו םיִתָהְקַה יֵנְּבְוִמ םִיולַה מקיר :הוהיל
 רקבב מיִּכְׁשו> :הֶלַעַמְל לוד קב לֵאָרְׂשִ יִהְלֶא הוהיל
 הָדּוהְי ינּועְמְש רָמאיַו טָּפָשּוְהְי דַמֲע םָתאֵצְבּו עיקְּת רּבְדמַל ּואַצַַו
 ויָאיִבְנְב ּוניִמאַה ּונַמָאָתְו םֶכיַהְלַא הָוהיַּב ּוניִמַאַה םֶלָשּור יבשיו
 -תַרְדַהְ םיִלְלַהְמְ הֶוהיִל םיִרְרְׂשִמ דמעיו םַעָהְדלֶא } ץעוקנ יי :ּוחיִלָצַהְ
 םיִרָמַאְו ץולחה יִנָּפְל תאצְּב שֶדְק

 :ּוּדְסַח םֶלועְל יִּ :היהיל ּודֹוה

7 55% rg hrarnuévw cov | 8 <65*%9 || g 1? טָפָשְו | rr * nonn MSS + 
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2-2 CHRONICA Il 1295 

 ןומע יֵנְּב-לע םיִבְרֶאָמי הָוהְי ןַתָנ הֶּלַהְתּו הָנרְב ּולֲחַה ּתַעְבּויי
 ןֹומע יֵנְּב ּודְמעיוג :ּופְגְנִיִו הָדּוהיְל םיִאְּבַה ריִעָשדרַהְו בָאֹומ
 יִבָשוְיְּב םֶתולַככ דיִמָשַהְלּ םיִרֲחַהְ ריעש- רַה יִבָשְילַע בָאומּו
 רָּבְדמַל הָּפְצִמַה-לע אָּב הָדּוהיִו :תיִחְׁשַמְל ּוהָעְרְּב שיא ּוָרְזֲע ריעש
 אביו 5 :הָטיִלָּ ןיִאְו הָצְרֶא םיִלפְ םיִרָנִּפ םָּגַהְו ןומָהָה לא ל ּונָפיו
 םיִרָנַפּו ׁשּוָכְרּו בל יםֶהְב ּואָצְמִיִ םֶלְלְש-תֶא זָבְל מַעְו טָפָשוְהְי
 םיָזְזְּב הֶשולש םיִמָי ּויְהִיַו אָשַמ ןיִאל םֵהָל ולֶצנוו תֹודְמֲח יֵלָכּו
 יִּכ הָכְרִּב .קמעֶל ולה יִעיִבְרַה םוײבּו :אּוָהְדבַר יִּכ לְלׁשַה"תֶא
 הָכָרְּב קָמַע אּוָהַה םִוָקָּמַה םַׁשתֶא ארק ןּכד לע הָוהְיתֶא ּוכְרַּב םש
 םָׁשאֹרְּב טַפְׁשוְהיִו םַלָשּוְרִיִו הָדּוהְי ׁשיִאלָּכ ּובָשּיַויז :םויַהדדַע
 ואביו :םָהיֵבְיֹואַמ הָוהְי םֶחמְשדיִכ הָחְמָשְּב םלשּורידלֶא בּושֶל
 דַחַּפ יִהְיְופ :הָוהְי תיִּבדלֶא תורְצְצחְּ תֹוְרֹנְכְבּו םיִלְבְנּב םֶלשּורי
 יבוא םַע הוהְי םֶחְלָ יָּב םעְמְָּב תֹוצְרֲאָה תֹוכְלְמַמ לב לַע םיִלֲא
 ס  :ביִבָּסִמ ויֵהלֲא ול חנינ טֵפְׁשֹוהְי תּוכלַמ טְקְׁשתס :לֵאָרְִׂ

 וכְלָמְּב הָנָש ׁשֵמֲחְו םישלש- ןּב "הָּוהידלע טָפָשוהְי ךלְיַי
 :יִחְלָש-תַּב הָבּוזֲע ומִא םשו שרי ּךלִמ הֶנָש ׁשֵמֲחְו םיִרְׂשֲעְו
 יִניֵעְּב רָשּיַה .תושעל הָּנִמִמ רס-אלְו יאָסֶא ויִבָא ךְרָדְּב לו
 יַהלאל םֶבָב ּוניִכַהדאְל םֶעָה דוַעְו ורסדאל תֹומְּבַה ְךַא3ג :הָוהְי
 םיִבּותַּכ םֶּנַה םיִנֹרֲחַאָהְ םיִנשארֶה טֿפְׁשּוהְי יִרָבּד רָתּיְוי :םֶהיִתְבַא
 : :לֵאָרְׂשִ יכלמ רֶפָס לע הלעה רֶׁשֲא יִנֵנֲחְְוִב אּוָהְי יִרָבַדְּב
 לַארׂשידדלמ הָיְזַחַא םַע ההייְלַמ טָפָשוְהִי רָּבַחְתֶא ןֿכייִרֲחַאופ
 שיִשְרִת תָכְלְל תיִיְנָא תושעל ומַע יהרְּבֲחיפ :תושעל ַעישְרַה אּוה
 הָׁשְרָּטִמ 'ּוהְודְדְּ רזעילא אָבְנְתִיַוי ::רֶבָּג ןֹוצֲעְּב תיִנָא ּושעיו
 ףיִשעֶמתֶא הָוהְי ץֶרֶּפ ּוהיְזַחַא"םע ְּךְרּבַחְתַהְּכ רמאל טפׁשוהו-לע
 | :ׁשיִׁשְרּת-לֶא תֶכְלְל ּורְצַע אלו יתוינָא ּורְבָשיַו

 דיִוְּד ריִעָּב ויָתֹבַא-םִעי רֵבָּקִיַו ויִתֹבֲא-םע טֶפָשוְהְי בֵּכְׁשוי 1
 לֶאיחיְו ' הָיְרזע יטֿפְׁשּוהְי יֵנְּב םיִחאדוְלְ :ויִּתְחַּת ֹוֵנְּב םֶרוהְי ךְלִמּינ
 ְךֶלַמ טֵפְׁשּוהְי יִנּב הָלֶאדלּב ּוהיָטפְׁשּו ' לֵאָכיִמּו ףהִיְרועו ּוהָיְרַכְּ
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 1296 ב םימיה ירבד 20—21,3

 תֹונְדַמְלּו בָהְזְלּו ףָסַכְל תוּבר תֹונָּתַמ םֶהיִבֲאֹוםֶהְל ןתיו :ילֵאָרְׂשִ

 :רוכְּבַה אּוְיִּכ םֶרֹוהיִל ןֵתְנ הָכְלְממַה"תֶאְו הָדּוהיִּב תֹוָרָצִמ יִרָעְדַע
 ויָחֶאדלְּכתֶא גְרֲהַיַו קֹּוַחְתִיַו ויִבָמ תֶכָכְמַמ"לַע םֶרּוהְי םָקו ס

 ֹכְלָמְּב םֶרֹוהְי הָנָש םיִּתְשּו םיִשלְׁשְְּבי :לֵאָרְׂשִי יִרָשִמ םַנְו בֶרָחְּב
 רֶׁשֹאּכ לֵאָרְׂשִי בלס ורד ליו :םָלׁשּיִּב ָךלֶמ םיִנָש הָנֹמְׁשּ
 יִניִעְּב עֶרָה שעיו 'הׁשֲא ול הָהְיָה בָאָחַאדתַּב יִּב בָאָחַא תיִּב ושֶע
 רֶׁשֲא תיִרְּבַה ןעמל דיִוְד תיָּביתֶא .תיִחְׁשַהל הוהְי הָבָאד אלו :הוהְי
 :םיִמיַה"לָּכ 'וינבלו רינ ול תֶתְל רַמָא רֶׁשֲאָכְו ירי תַרָּכ
 רָבעיופ למ םָהילֲע כיל הָדּוהְי-דִי תַחַּתַמ םודֶא עַשָּפ יָמְּב
 םֹודָאתַא ךיו היל םק יהיו וָמָע בֶכָרָה"לְכְ יױיִרְׂש-םעי םֶרֹוהְי
 הָרּוהְי-דִי תַחַּתַמ םּודֲא עשפַַופ :יבָכָרָה ירש "תאו ולא בְבֹוּסַה
 בֹוָ יִכ וֶדָי תַחָּתִמי איָהַה תָעְּב הָנְבְ עפ זָא ₪ םִּיַה דע

 se :הָדּוהְ הי אַפֲא יִכְרדבּו ד יבא Sows ברב ג לא
 תּונְזַהַּכ םלשּורי יָבָשיתֶאְ הֶדּוהְי-תֶא הָנֶזִּתו לֶאְרשי יִבלמ = רָב

 הָגַהיי ָתָנָָהָּךֶמִמ םיבוטה ְּךיֶבֲא-תיִּב ְךיָחַא-תֶא םַגְו בֶאָהַא תיִּ
 :ךָשּוכְרלְכְבּו ְּךיֵשנְבּו ךיְנְבְבּו ךֶמעְּב הָלֹודְנ הפגמיףגנ הוה
 םיִמָו יִלֹחַה"ןמ ףיעמ ומציע ךיעמ הָלֲחַמְּב םיִבר םיִָלֲחָּב הָּתַאְוי
 םיִבְרַעַהְו םיִּתְשַלָּפַה ַחּוְרְתֶא םרֹוהְי-לַע הָוהְי רע :םימידלע
 -לָּכ תא ּוּבָשיַו ָהּועְקְביַו הָדּוהיִב ליו ל :םיִׁשּוּכ ךידלע רֶׁשֲא
 יִּכ ןֵּב ול"רַאְׁשִ אָלְו "וישְנְו ויָנְּב"םִנְו ךלֶפַה-תיבְל אַצְמְּנַה שּוכְרֶה
 יִלָחְ ויִעָמָּבו הָוהְי ופָנְנ .תאזז לכ ירְחֶאְו5 :וינְּב ןטק 'זֲחֶאּוְהְי-םֲא
 םִיֹנְׁש םיִמְְל ץַקַה תאצ ּתַעְכּו םיִמָיִמ םיִמָיל יִהְיַוי :אָּפְרַמ ןיאל
 הָפְרְׂש וע ול ּוׂשֲעאֵלְו םיִעְר םיִאְלַחַתְּב תֶמָיַ וילְח- םַע ּויָעָמ ּוֵאָצְי
 םיִנָש הָנֹומׁשּו וכלמב הָיָה םִיּתׁשּו .םישלש" ןְּב>פ :ויתבַא תפַרְׂשִּכ

 2° lc Seb ca 40MSS Vrs min | 5 6%% ותְכְלְמַמ לע (karéorn) םק |
  pl MSS 2R 818 7 | 7 ** 2R 8,19 aliter || > cf ad*6ָךֶלֶמ | ל 6
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 + תא | 15 pc MSS 60 םיִעְר | 16 >6 | 7 * 6 ויָתֹונְו | * :85 %
 ּוהָיְַחַא.



22,1--1 CHRONICA II 1297 

 תֹורְבְקְב אָלְו דיִוָּד ריִעְב והקו הָּדְמֶח אָלְּבי ליו םלׁשוְיְּךֵלְמ
 | :םיִכָלְמַה

 כ ויֶּתְחַת ןטקה ּוֵנְב ּוהְיְזַחַא-תֶא םלְשּוְרִי יִבָשּוְי ּוכיִלָמִיַי 2
 ּוהָיְזחַא ְךֶלֶמִַו יהָנֲחמַל םיִבְרעֶבי אָּבַה דּודָּנַה גְרֶה םיִנְׂשאָרָה"לְכ
 ּוהיְזַחַא הָנְׁש יםיתְׁשּו םיִעָבְרְִַּ* ס :הָדּוהְי ךֶלֶמ םֶרֹוהיְב
 :ייָרְמֲעזתַּב ּוהָיְלַתַע ּומֲא םֵׁשְו םֶלָשְּריִּב ךַלְמ תַחַא הָנָׁשְו וכְלְמְב
 :ַעיִשְרַהְל וּתְצַעוְי הָתְיָה מא יִּכ בָאְחַא תיִּב יִכְרְַּב ּךְלֶה אוהדי
 יִרָחֶא םיִצַעוי לויה הָּמַה יִּכ בָאְחַא תיִבְּכ הָוהְי יִניֵעְּב עֶרָה שַעיו+

 -ןֶּב םֶרוהְי-תֶא ל ףלה םֶתְצַעּב 5 :ול תיִחְׁשמְל ויָבָא תומ
 דַעְלְּג יתֹוִמְרְּב םֶרֶאְּךְלַמ לאְזְחד'לע הַמָחְלַמל לֶאְרשִי ףלמ בָאָחַא

 רֶׁשֲא םיִּכַמַה יָּכ לאָעְֶזיְב אּפרְתַהְל בש :םֶרויתֶא 'םיִּמַרָה כי
 םרֹוהְיְוְב ּהוְרוֲעַו םָרֲא ְּךֶלַמ לֵאהָזֲח"תֶא ומָחָלַהְּב "הָמְרַב ּוהָּכַה
 הָלֹחְיְּכ לארי בָאְחאְְּב םֶרּוהְי-תֶא תוארל דרי הָדּוהְי ךלמ
 אֵצְי ואבְבּו םֶרּוי-לֲא אוָבְל ּוהָיְזַחַא תָסּובּת הָתִיִה םיִהלֲאַמּוז :אּוה

 תיּדתֶא תיִרְְַל הוהְי וָחְשְמ רׁשֲא יִשְמְנְרִ אוָהְיילֶא םֶרוהְְ"סַע
 הָדּוהְי יִרָשתֶא אָצְמִיו בָאְחַא תיּב-מע אּוָהְי טפְׁשַהְּכ יהיו :בָאָחַא
 והְְזחַאתֶא שקביופ :םגרהיו והיזחאל םיִתְרְׁשִמ ּוהְיְזַחַא יֵחַא יֵנְבּו
 הְתיִמִיַו גייל ּוהָאְבְיַו ןוְמְׂשְב יאָבַחְתִמ אּוהְי והכל
 -לָכְּב הָיהְיִתֶא ׁשֵרְּדרַׁשֲא אוה טֵפְׁשּוהְיְּב ּורָמָא יִּכ ּוהרְּבִקִיו
 ס :הָכְלְמַמְל ַחָּכ רֶצְעַל ּוהיְזַחַא תיבל | ןיִאְו ּובָבְל

 -תֶא רָּבִדְּתַו םֶקֶּתַו ּהָנַּב תָמדיִּכ הָתַאְר ּוהָיְזַחַא םִא ּוהְיְלַתַעַופ
 -תֶא ףֶלמַהתַּ יתַעְבָשוֶהְי חקתַוי* :הָרּוהְי תיֵבְל הָכְלְמַמַה עַרְזלְּ
 ןֶּתִּתַו םיִתָמּוּמַה למה ְךּוָתִמ ותא בֶנְנּתַו ּוהיְדחַאְְּב שאי
 ְךֶלַמַה-תֵּ תַעְבָשוהי ו ּוהריִּתְסִּתַו תּוטִמַה רֶדַחְּב וְקְביִמתֶאְ ותא

 יָפִמ 'ּוהְיַזחא תוְחֶא הָתְיְה איה יִּכ ןטכַה עֶרְוהְי תָׁשֲא םֶרוהְי

20° 6 00% év éraivy (cf arab) || Cp 22, 1° 6A '6ח 001006, (oi) ApaBeg 

ol AA(ejuatoveig, 6% én’ abtoUg ard דע ApaRwv [Bappdpwv] Kai tiv Aua- 
 |  €v Tf) rapeuBoA | 2 *° 65% 20, 63 2R 826%. 22 (sic IMS™®)סווג

  vel 6 pcתַמְרִּב 6( 6 || < 1 < 6 םיִמרָה  6- Axaag | 5 * 2R 8,28 Dy | * GFLל
MSS VE 24* (ָה)ְםיִמָרַא ; SA םימדא | 6 * 1 6 ca 12155 63 2R 8,29 ןמ- | 
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 שש אֵּבַחְתִמ םיִהלֶאָה תיִבָּב םֶתָא יֵהיְו* :'ּוהְתֶתיִמָה אָלְו ּוהָיְלַתִע

 קּוַחְתַה תיִעְבָשַה הָנָשַבּוי 23 ם :ץֶרֲאָה" לע תֶכָלֹמ היל םיִנְׁש
 -ןְּב לאעָמְׁשִילּו יריב הירזעל תואָמַה יִרָשתֶא ח חי "עדה
 יטפְׁשילַא-תֶאְו ּוהידע-ןְב 'ּוהְישְעַמדתֶאְו דַבֹועדוְב והירזעלו ןְנֲתּה
 -לָּכַמ םיולה"תֶא וצְּבְקיו הָּוהיְּב ובסיו? :'תיִרְּבַב מע "יֶרְכַזְֶֶּב
 תֹרְביַ :םֶלָשּוילֶא ואביו לֶאְרְשיל תֹובֲאָה יִשאְרְו הַדּוהְי .יִרָע
 -ןֶב הָּגַה םֶהְ רַמאיַוי מַה םֶע םיָהֹלֲאָה תיִבָּב תיִרְּב להקה" לב
 רֶׁשֲא רָבָּבַה הֶז+ :דיִוְד יִגָּבִדלע הָוהְי רֶּבּ רָשאּכ דמי ללה
 :םיִפָּסַה .ירעָשַל םיוללו םיִנָהְּכל תַבְׁשַה יֵאְּב םָּכִמ תיׁשְלְׁשַה ושעת
 תוָרְצַחְּב םֶעָה לכו דוסיה רַעָשְּב תיִשיִלָשַהְ ךלמה תיִבָּב תיִׁשלְׁשַהו

 םיִתרְָׁמַהְוי םיִנֲהְכַהימַא יִּכ הוהָי-תיב אוָבְילאְו :הָוהְי תי
 :הָוהְי תֶרָמשִמ ּוְרְמׁשִי םַעָה"לָכְו הָּמָה ׁשֶדָקיִּכ ואבי הָּמַה םִיולל
 תִיַּבַה-לֶא אָּבַהְו ּודְיְּב וילכו ׁשיִא ביִבָס ב םיִולַה + ּופיקָהְוז
 הּוהלְכְו םיֹולה ושער :ותאַצְבּו ואבְּ ּךלֶמַהתַא גיִהְו תֶמּוי

 תָבַשַה יִאְּב וישְנַאתֶא שיא וחקיו ןהפה עֶדְיהְ ירא לכ
 תי :תֹוִקְלְחַמִה"תֶא ןְהֹּכַה עְרָיוְהְי רָטֶפִדאְל יִּכ תֵּבִׁשַה יֵאְצֹוו םָע
 -תֶאְו תּונְנַמַה-תֶאְו םִיִתיִנֲחַה-תֶא יתֹואָּמַה יִרָשְל ןהכַה עָדְיוהְי
 דלָּכ-תֶא דָמעוופ :םיִהלֲאָה תיֵּב רשא דיו דלמל רֶׁשֲא םיִטְלְׁשַה
 תִּיַּבַה ףְתּכ-רע תיִנָמִיַה תִּיַּבַה ףֵתָּכִמ ודב וחְלש ו ׁשיִאְ םַעָה
 ָךֶלַמַה- ןֶּבתֶא ואיצויַיי :ביִבְס כמה" לַע תילו בזל תיִלאַמְׂשַה
 עֶדיֹוהְי ּוהָחָשִמִיַו ותא וכיִלְמ תּורֲעֲה-תֶאְו רֵזָנַה-תֶא ֹויָלֲע וָנְּתיַ
 םֶעָה לוקתֶא ּוהילֲתַ עָמָשַתַוי ם ::ךְלמַה יִחָי ּורָמאיַו ויָנְבּו
 אָרַתַוי :הָוהְי תיִּב םעְה"ַלֲא אובִּתו ָךַלָמַהתֶא םיִלְלַהְמַהְו םיִצְרַה
 -לע תורַצְצַחִהְ 'םיִרָשַהְ אובָמְּב יודומעדלע דַמוע למה הָּגִהְו
 יִלְכַּב םיִרְרושְמַהְו תּורָצַצֲחּב עקותו חָמָש ץֶרָאָה םַעדלָכְ למה
 רֶשק רַמאּתַו ָהיִדְנַּב-תֶא הילַתע עַרְקִּתַו לֶלַהְל םיִעיִדֹוְמּו רישה

 זז < 28 תַמּוה | 12 1 6 5*6ג 21 11,3 ARN | Cp 23, * 6 lwdae || ל 6

lwpau || 5 6 M(a)ac(ca)iav 9 Maasiam cf 19,12 | % 65 ן-- | * 65* רכז | 
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 רַמאַיַו ליִחַה 'יִרּוקּפו תאמה יִרָשְתֶא ןָהּכַה עדָיוהְי יאָצוייצ :רֶׁשְק
 בֶרָחְּב 'תמּוי ָהיֶרְחֶא אָּבַהְו יתִורְדָשַה תיִּבָמדלֶא" ָהּואיִצוְה םֶהְלַא
 אּוָבָּתַו םִידָי הל ומיִׂשיופ :הָוהְי תב ָהּותיִמְת אל ןּהּכַה רֶמָא יִּב
 פ  :םָׁש ָהּוְתיִמְיִ מַה תיַּב םיִסּופַהְרעָש אובְמלֶא
 םַעְל תויָהְל ךלמה ןיִבּו םַעָה"ִלְּכ ןיִבּ וניב תיִרָּב עֶדיּוהְי תרי
 -תֶאְו ויִתחְּבְזִמדתֶאְו ּוהָצְתִיַ לַעַבַהתיִב םַעָהלְכ ּואביויז :הָוהיִל
 םשיִוי* :תיחְּבְזִמַה נפל ּוגְרָה לַעְּבַה ןּ ןֶּתַמ תֶאְו ּורָּבְש וימלצ
 -לע יוד לח רֶׁשֲא יםיולה םיִנָהְכַה דִיּב הוהְי תיִּב תּדְּפ עְרָיוְהִי
 הָחְמְשְּב הָשמ תַרֹותְּב בּוְתְכִּכ 'הוהְ תולע תולעהל הָוהְי תי
 -אָלְ הָוהְי תיּב ירעשר לע םיִרעושַה דַמעיויפ :דיִוָד יִדָ לע ריִשְבּ
 -תֶאְו םיִריּדַאָה-תֶאְו תֹואַּמַה יִרָשְתֶא חיו :רָבָּד" לכל אָמַט אבי
 הָוהְי תיִּבִמ דלָמַה"תֶא ידְרּונו ץֶרָאָה םעד לכו תַא םֶעְּב םיִלָשומה
 אָפָּכ לַע יִּדְלַמַה-תֶא לבישול ּךְלִמַה תיִּב ןילַעָה רעְׁש-ְדֹותְּב ואבו

 ּוהָילַתע"תֶאְו הֶטְקָש ריִעָהְו ץֶרָאָהםעלְכ ּוֵחְמׂשִויי :הָכְלְממַה
 EN ספ | בֶרָחָב ּותיִמָה

 םֶלָשוְיּב ךלֶמ הָנָש םיִעְּברִאְו וכְלְמְּב שאי םיִנָש עבו 4
 -לָּכ הָוהְי יִניִעְּב רֶׁשיַה שאו שעיו* :עַבָׁש רַאְּבִמ הָיְבִצ ומִא םשו
 םיִנְּב דלויו םיָּתְש םיִשָנ עֶדיּוהְי לאש פ :ןהפה עֶדִיֹוהי יִמי
 -תֶא ׁשּדַחְל שָאּוי בלע הָיָה ןְבייִרֲחָא יָהְיַנ :תֹוְנְבּו
 ירעְל ּואְצ םֶהְ רַמאּי םיולהְו םיִנָהְכַהתֶא ץבקוו5 :הָוהְי תיִּב
 הָנָׁש יִּדִמ םַכיִהְלַ תיֵּב-תֶאו קוחל ףַסּכ לֵאָרְׂשִולּכִמ ּוצְבְקְו הָלוהְ
 למה ארקינ < :םיולה ּורַהַמ אלו רַבּדִל ּורַהְמְּת םָּתַאְו הָנְׁשְּב
 הָדּוהיִמ איִבָהָל םיולַה- לע תְׁשְרְיאְל ג ַעּודַמ ל רָמאיַו שארֶה עדיוהיל
 לָהֶאְ לארשיל לָהְַהְ הָוהְידדְבְע הָשמ תֶאָשַמתֶא םלשּוְימּ
 םַנְו םיִהְלֲאָה תיִּב"תֶא ּוִצְרפ ָהיִנְּב תַעָשְרִמַה והיְלַתַע יִּכז :תּורַעָה
 דַחֶא ןִרַא ושעינ ְךֶלַמַה רמו :םיִלָעְּבִל וע הָוהְיְדתִיִב יִשְֶקלָּ
 םלשיחיכ הֶדּוהיִּב לוק-ּונְּתיופ :הָצּוח הָהְיזתיּב רעָשְּב ּוהָנְּתִיַ
 ְבְדַמַּב לֶאְרשְילע םיִהלֲאָהרְבְע השמ תַאָשִמ הוהיל איִבָהְל

14 31 6 61 8 28 5 Rs 06אצינ) | ל שלא | 5-5 6 6אד Tod 
  | 16 1 6 3לֶא | | % 28 תַמָה  Shsתּורָצַחְל 01 0 extra septa 260007; prpsאסט

  | 20 * (OW 2R"יל  | ? pl MSS 69הוהי ןיִּב | 18 * 1 1 155% = 630 'הְו
1119 plur | *ל 2R QW) | Cp 24, r 6 (Z)agia 8%55 אבוצ * = A | 
6 *>* SAF) dre 0)0066:6אא\ ף tov lop. | 7 16 64 .ָהיִנָבכ 
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 :הָלַכְל"רַע ןוְרֶאְל ּוכילשינ ּואיִבַּיו םעָהְלֶכְו םיִרָשַהלָכ ּוחְמָשיִויפ
 םֶּתואְרכְו םיְלַה דיְּב למה תת" לא ןֹורָאָה-תֶא איִבָי עב יַהָיַי
 ןורָאָה-תֶא ּורָעיִו שאה ןהכ ריקו ְּךֶלַמַה רפוס אָבּו ףָסַכַה בֶרְיִ
 :בֶרָל ףַסָבּוָפסַאַיַו םויּב םֹויָל ּושע הָּכ ומקְמְדלֶא ּוהְביִשיִו הֲאְׂשִו
 הָוהְיתיִּב תדובע תָכאלְמ 'הָשועדלא יעדיוהיו למה ּוהָנְתִיויי
 לרב ישרחל | םַנָו הָוהְי תיָּב ׁשְּדַחְל םיִׁשָרָחְו םיִבְצֹח םיִרָכׂש ּויְהִיַו
 הָכּורַא לעת הָכאְלְמַה ישע ושעיוי3 :הָוהְי תיֵּב"תֶא קול תַשחְנּו
 :ּוהָצְמִאְיְו ותְנְּבְתַמלע םיִהְלאָה תיָּבדתֶא ּודיִמַעַיַנ םֶדְָּב הָכאָלְמַל
 ּוהָׂשעיו ףֵסָּכַה רַאְׁש-תֶא עָדיויו למה יָנָפְל ּואיִבַה םָתולְכְכְוי

 ויה ףְְָו בָהָז ילכו תופכו תולעַהְו תש לכ הוהייתיבְל םילכ
 פ | עָדְעהְי יַמְו לָּכ דיִמָּת הָנהְודתיִבְּב תנע םיִלָעִ
 :ותומְּב הָנָש םיִשלֶשּו הֶאַמְִּב תֶמִיִנ םיִמָי עְּבָשיו עָדָיוהְי ןָקָזיויי
 -םַעְו לֵאָרׂשיְּב הָבֹוט הָשָעְיִכ םיִכָלְּמַה"םע דיִוְדריִעְב ּוהָרְבְקיַי
 ות הָדּוהְי ירָׂש ּואָּב עדה תומ יֵרֲחֲאְוז ם :ֹותיֵבּו יקל

 0 צרה םיִבצעֶה-תֶא .יםירשאהיתַא רָב םֶהיֵתּובַא

 -לֶא םֶביֵׁשֲהל םיִאיִבְנ ֶהְּב חלשוויי זיתאָז םֶתְמַָאְּב לשר
 -תֶא הָשְבָל םיִהלֶא ַחּורְופ ם ::ּוניִזֲאָה אָלְו םֶב ּודיִעיַו הוה
 רַמֲאו הָּכ םֶהְ רָמאיַ םעֶל לַעַמ דמעיו הפה עֶריהְיָּ היְרָכְז
 םָּתְבַזְעדיִּ ּוחיִלְצִת אָלְו הָוהְי תֹוְצְמ"תֶא םיִרָבְע םֶּתַא ּהָמָל םיִמְלֲאָה
 למה תָנְצִמְּב ןֶבָא ּוהָמגְר יל ּורָשקיויי :םֶכְתֶא בזעיו הָוהידתֶא
 עֶדיוהְי הָׂשְע רֶׁשֲא דֶסַחַה לפה שָאוי רפְזאָלְו=י :הֹוהְי תיִּב רצֲחַּב
 ם :ׁשְרְדְו הָוהְי אָרָי רַמָא ֹותֹומְכּו וָנְּבתֶא גרֲהיו ֹוּמִע ויִבָא
 הָדּוהְי- לא ואביו םְֶרא לח בולע הָלֲע הָנָׁשַה תַפּוקָתְלו יהיו
 למל ּוחָלְׁש םֶלְלָש-לָכְ םַעַמ םעֶה ירש לָּכדתֶא ּותיִחְשיַו םלָשּוריו
 לִיַח םֶדָיְּב ןַתְנ הוה םָרֵא לוח ואָּב םיִשְנַא רעֶצַמְב יִּכ+ :קְׂשֲמְרַּד
 ּושַע שָאויתֶאְ םֶהיֵתֹובֲא יֵהלֲא הָוהְי תֶא ּובְזֲע יִּכ דאָמ בֶרָל
 ּרָׁשְקְתַה םיִּבַר םִיְלֲחמְּב ותא ּובְזְעיּכ ּונָמִמ םּתְכְלְבּוײ :םיִטָפְׁש
 ֹוהְרְּבְקיו תמו וְתַטַמְ- לע ּוהְגרַהְיו .ןהפה עָדָיוָהְי יִנַּב יִמְדַּב ויָדְבַע רילע

14MSS Vrs6 +ןַהְּכַה || ל 1 6  cf ad 19,20 || 12 * 1MSזס 65* א. ?פשאטצ  
raig Agrdprais |תולעהו || 18 * >65%3% || ל 690%  trsp = adישוע || 14 6 679  

 => 654 אָּוהַה םוויַּב | 19 סז חַלשיַו | 20 65* הָיְרוַע | 25 1 6 69 ב.
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 ויָלְע םיִרְׁשְקְתֶּמַה הָלָאְו*é :םיִכָלּמַה תֹוָרְקְּב ּוהְרְבִק אָלְו דיֹוָד ריִעְּב
 ויגבּוז :תיִבֲאּוּמַה 'תיִרְמְׁשְִּב דָבְוָהיִו תיִגומַעָה תְעַמְׁשָּב יד
 רַפְס ׁשֵרְדִמ" לע םיִבּותְּכ םִנָה םיִהלֲאָה תיִּב דוסיו ויָלֲע אָשַּמַה ברו

 6-2 פ ויתְחת נב ּוהָיִצַמַ לִי םיִכָלְמה
 הָנָש עשו םיִרָשָעְו ּוהְיִצמִא ּךְלֶמ הָנׁש שָמָחְו םיִרָשָעְְְּבי ל5

 יגיִעְּב רֶׁשְיַה שי :םִָלשּוריִמ ןִּדעוְהְי ומֶא םֵׁשְו םָגׁשיריִּב ךלֶמ
 גרהיו ויָלע הָבָלְמַמַה הָקְזֲח רשפכ יחְיי :םֶלָש בֵָלְּב אל קל הוה
 יִּכ תיִמַה אל םֵהיֵנְּבתֶאְוצ :ויִבָא ְלַמַה"תֶא םיִּכַּמַה ויָרְבעד תֶא
 יותומודאל רמאל הוהְי הָּוִצדרֶשַא 'הַׁשמ 'רפְמַּב הָרותַב בבּותְכַ"
 :'ּותּוִמְי ואָטְחַּב שיא יִּכ תֹובָא-לע יותומו-אל םיִנָבּו םיִנְּב"לע תוָבֲא

 תֹובָא- תיבל םֶדיִמעיו הָדּוהְיתֶא ּוהָיַצַמַא ץֵּבִקיפ ס
 ןֶבמל םֶדְקֶפִיַו ןָמְיְנַבּו הָדּוהְילָבִ תואָמַה יִרָשָלּו םיִפְלַאָה יִרָשְל
 אָבְצ אָצוי רּוחְּב ףָלֶא תואָמז שלש םָאְצְמיַו הֶלַעַמ הָנָש םיִרָשָע

 הֶאַמְּב לח רוֿג ףְלַא הָאְמ לֵאָרְׂשִמ רכשו :הָּנצְו חמָר זחא
 מע אובְיְדלַא ְּךְלַּמַה רמאל ֹויְלֲא אָּב םיִהלֵאָה שיִאְו :הָסָּכירּכַּכ
 אְּבי-םָא יבא :םִיָרְּפֲא יִנָּב לכ לֶאְרשי"םע הָוהְי ןיִא יִּכ לֵאָרְׂשִי אָבַצ
 ַחָּכ-ׁשי יִּכ בָיוא נפל * םיִהְלֶאָה ליש יהָמָחְלַמל קזח הׂשע התא
 -הַמּו םיִהלֲאָה שיִאְל ּוהיְצַמַא רַמאיַרפ :ליִשְכַהְּ רֹוָזְעַל 'םיִהְלאּב
 םיִהלֲאָה שיא רָמאיו לֵאָרׂשִ דּודְְ יִּתַתְנ רָשַא רכה תואמל תושעל
 -רַשַא דּודָגַהְ ּוהיִצַמַא םליִדְבי 5 :הָּזִמ הֵּבְרַה דל תת הָוהיל שי
 ּובּושיַו הֶדּוהיִּב דאָמ םַּפַא רַחיו םמוקמל תֶכֵלָל םירְפָאמ ויל אב
 ליו ומעתֶא גַהְניו קּזִחְתַה ּוהָיצַמַאני* ם :ףָאיֵרֲחְּב םַמוקַמְל
 יל תֶרָשְעַני* :םיִפְלִא תֶרָׂשְע ריִעָשיִנְּבתֶא ךיו חַלָּמַה אי
 עֶלסַה ׁשאָרַמ םּוכיִלְשיו עלָּסַה שארל םוִאיִביַו הָדּוהְי יֵנְּב ּובָׁש םייַח
 וע תֶכַלַמ והיִצַמַא ביִשה רֶׁשֲא דּודָּנַה יִנְבּוג :ּועָקְבִג םֶלְכְו
 םֶהָמ ּוָכַיַו ןוּוח תיִּב"דעְו ןוְרְמשמ הדוהְי יִרָעַּב טשְפִיַו המֲחְלמַל

 26 * 2R 12,224 רֶכְווי; 1 קזל רֶכָז 2R"| רַמש | 27 1 6 א בר, 0 ברי
 (65* הָשָמַח בֶרַיל 0 summa (= K) pecuniae) | Cp 25, 1 67" 24, 2K ןיד-|

 3 10155 8 ?dl ;146 2 > * 4 | בי2R 14,5 IT | ל 6 kard thv 00מאמצ

 (Tod) צ6ןגסט אטק(סט 0 2 67 +- év( tpartat ע6ןגוע א\טשף) | = 8 רָפְסְּב

f2R* nib) 9 np | 5 8 hic incipתרות 4 8 ַע 28 ותמוי | * ותמי |  

 cp 25 | 6 565 יר- [ 8 *:]| 6 6% תאוָּב קוחל בֵׂשְחָת הָּתַא | * 6 הוהי(ב) |

 9 K תּואָמְל, 1 < 0 תֶאָמְל
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 ּוהיצַמא אוָב ירֲחַא Re ס הבר הב וב םיִּפְלַא תָשְלש

 0 למל ink . רָמאּי as ְְּבדְּבויָהְיווֿ :ךֶימ םמעְתֶא
 םיִהלֶא ץעְידיִּכ יִּתְעְדְי רַמאּיַו אּבָּנַה לחי ְךּוָּכַי הַמָל ל לדה
 ּוהיִצַמַא ץעְויַו" ס :יִתְצעל תְעַמְׁש אלו תאו ָתיִשעיִּ ּֿתיְִׁשַהְל
 לַארׂשִ ּךְלמ אּוהְיְִּב זָחֶאוְהְידןֶב שָאוילֶא חלש הָדּוהְי ָּךְלָמ
 והְיצַמַאדלֶא לֶאְרְשְיְּדְלַמ שאי חשו :םיִנָּפ האְרְתְנ דל ראל
 ןונָבַלּב רֶׁשֲא זְרָאָהְלֶא חלש ןונָבְלִב רשא חוה מאל הדוהודדלמ
 ןֹונְבְלַּב רֶׁשֲא ְֵׂשַה תיח רֿבעֶּתו הְׁשֲאְל יִנְבלְךִתּב-תֶא-הָנְּת רמאל
 ָךְּבִל אש םודָאדתֶא "ִתיִּכִה 'הָּנַה יִּתְרֿמָאפ :ַחוחַהדתֶא סַמְרִתַו
 הָּתַא ָּתְלַפְְו הָערְּ הָרָנִתִת הָמָל ךַתיִבְּב הָבָש הָּתַע ייִּבכהל

 pe היל רֶׁשֲא שמש תיבְּב 0 ּוהְיצַמַאַו אּוה םיִנָפ
 ההיילמ ּוהיצַמַא תֶאְו :וילָהֲאְל שיא ּוסְני לארשו יִנָפל הָדּוהְי
 ּוהֲאיִביַו שֵמָׁש תיִבְּב לארי שאוי שפת יזַחָאוהְיְְּב שָאוידְּב
 להָנוּפַה רעָש"רע םִיִרְפָא רַעָשמ םלָשּורי תַמּוחּב ץרפַו םֶלֶשּורְי
 םיִאְצַמַּנַה םיִלָּכַהד לָּכ תֶאְו ףֶסַּכַהְו בָהְּזה ילכו :הָּמַא תֹוֲאַמ עֶּבְרַא
 יִנָּב תֶאְו ךְלַמַה תִיַּב תֹורְצֹוא-תֶאְו םודָא דבעדםע םיִהלֲאָה"תִיֵבְּב

 הֶדּוהְי דלמ ׁשֵאֹוידְוְב ּוהיְצמַא יַחויפ ס  ןוְרָמֶש בָשִיַו תֹוָבְרעֶּתַה
 תו : :הנש הָרְׂשֲ שמח לֵאָרְִׂ ְךֶלַמ זַחָאוְהְיְְּב שאוי תומ יִרַחֶא
 רֶפְמדלַע םיִבּותָּכ םָנַה אלה םיִנּורֲחֲאָהְו םיִנשאְרָה ּוהָיְצַמַא יִרָבּד
 הָוהְי יִרְחַאַמ ּוהָיַצַמַא רס"רָשא תַעַמּולל :לֵאָרְׂשְו הָדּוהְי יכלמ
 הֶׁשיְִל י וירֲחַא תְלְׁשיו הׁשיִכְל סֶנַיַו םֶלָשּוריִּ רָשק ויל ורשקיו

 ריִעָּב ויתֹבֲא-סע ותא ָּרְּבִקִיַו םיִסּופַה לע ּוהֲאְׂשיו :םש ּוהָתַמֹיַ
 ו :הָדּוהְ

 15 £+ Baneam || 18 6755 axxoux | 19 * > 28 14,נס || ל 1 6 2 הָּכַה |
SlI?תִי- |? דָבָּכָהְל cf 0 (in supertiam) 3; 2R ָּכַה | 20 | ? שֶאּוי דִיְּב' | 

23 3% >6PA, 6MSS 68 14,13 ּוהיִזַחַאְב | ל 1 6 תonn MSS 6 28 נה | 

  || * 6 A || 26 >3MSS 30; dl el 1cלכ"תֶא (ץel? חקינ) חקלו 14,14 2451628
71155 6 2 14,18 DT pro םנה || 27 66 31 | 28 | 6 12155 Vrs 2R 14,20 T'\. 
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 הָגְׁש הָרָשָע שָשןֶּב אּוהְו ּוהְיֹזַעתַא הָדּוהְי םע"לָּכ ּוחקיַוי 6
 ָהָביִשיַו תּוליִא-תֶא הָנְּב אּוָה :ּוהָיְצַמַא ֹויָבָא תַחָּת ותא ּוכיִלְמּיַ

 הָנֵׁש הָרָשָע ששְךָּבִּי פ :ויתֹבאםע ְךְלָמַה"בַכְׁש יִרְחֶא הָדּוהְל
 טא םַשְו םֶלְשּוְריִּב ְּךַלָמ הָנָׁש םִיַּתְׁשּו םיִׁשִמֲחַו ּוכְלָמְב ּוהָּיְּע
 הָשְערֶשַא לכ הָוהְי יִניִעְּב רֶׁשְיַה שעינ+ :םלָשּוריְרמ הֶיליִכ
 יתֵאְרּב ןיִבַּמַה ּוהיְרכְז יִמיִּ םיהלֶא שרֶדל יִהְיְופ :ויִבָא ּוהיְצַמִא
 םֶחָלי אציו5 סם :'םיִהלֶאָה וחיִלְצַה הָוהְיתֶא ּוׁשְרְּד יִמיִבּו םיִהלֲאָה
 תַמוח תֶאְו הָנְבִי תַמֹוח תֶאְו תג תַמֹוָחתֶא ץרפִי םיִּתָשלָּפַּב
 םיִהלֲאָה ּוהַרְזְעַיַ :'םיִּתְְלפבּו ידודָשַאְּב םיִרְע הָנְביַו דְְּׁשַא
 ונתִיַ :םיִנּועמַהְ ילַעָּבדרּוְנִּב םיִבְׁשיַה יםייֵבְרעֶה-לעְו םיּתְׁשְלַ-לַ
 קיִזֲחָה יִּכ םִיַרְצַמ אֹובְל"דע ומש לי ּוהָיְּועְל הָחְנִמ םִיִנֹוּמַעָה
 -לַעְו הָּגִפַה רעָשדלַע םֶלָשּוְיּב םיִלְְגִמ ּויּזִע ןְבי :הְלֲעַמַל"דע
 בַצְחַיַו רַבְדַמַּב םיִלּדְגַמ ןביניפ :םקזחיו עוצקמַה" לַעְו אָיַגַה רעש
 םיַמְרָכְו םיִרְּכִא רּושימַבּו הָלְפָשַבּו ול הָיַה בריהָנָקַמ יִּכ םיִּבַר תור
 ליח והזעְל יהי ס  :הָיָה הָמְדַא בָהאדיּכ למְרַּכַבּו םיִרָהּב
 ילָאועַי דִיְּב םֶתְּדְקְפ רָפְסִמְּב רוגל אבצ יִאְצוי הָמָחְלַמ יהשע
 רַפְסַמ לפי מַה יִרָשִמ ּוהיְננֲחידִי לע רטושה היׂשעמו רָפופַה
 ליה םֶדָילַעְוּ :תּואְמ שָשְו םִיְלַא לומ יִרוְּבִנְל תּובָאָה יִשאְר
 הָמְחְלִמ ישוע תואמ שמחו םיִפְלַא תַעְבַשְו ףִלֶא תֹוָאַמ שֶלְש אָבְ
 אָבָצַה לכל ּוהיִזֶע םֵהְל } ןְכיו+ :בִיֹואָה- לע למל רוע לוח ַחְכְּ
 וׂשֲעיַויפ יעל ינְבאָלּו תותשקו תָֹניִרְׁשְו םיִעָבוכְו םיִחָמְרּו םיִנָגִמ
 תֹונּפַה"לעְו םיִלְדְגַמַהְדלַע תויָהְל בשוח תֶבָשַחַמ תונבשח םכשוְיִּב
 איִלַּפַהיּכ קויהסלידע ומש אציו תֹולְֹג םיִנְבֲאָכּו םיִצָחַּב אוריל

 תיהשהלירק ובל ּהָבֶּג ּוּתָקְזֲחְכּופ :קֶזִחדיִּכ רע רֶזָעַהְל
 חֶבֶזִמדלַע ריִטְקַהְל הוה ליה לֶא אביו ויָהלֲא הָוהְיְּב למי
 םיִנומְש הוה ילו םיִנַהְּכ ּמַעְו ןֶהֹּכַה ּוהְיְרזֲע וירחא אביוז :תֶרֹטָּקַה

Cp 26,12R 1421 היְרזע | 2 60 2R :4,22 תליא | 3 0 2R 15,2 הָיְלְכִי 
  1 6 nonn MSSתאריב;  6*Y lexekia )6% Xahia?) | 5 * mit MSSא הָיְליִכְי
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6 M(ejwaioug, cf ad 1 441 || 8 6 oi ,א\(6)וצסוסו || זז * 8 6 634 ישע sed 
cf 13 | * א 3p) 06ט "עי | > 61 2315 | 1 6 rod סוספ6אסט | 15 6 karagkevn 

 )? ,6זזק



 1304 ב םימיה ירבד 28,1—26,18

 הינע לאל ול ּורְמאיַו ְךֶלּמַה ּוהָיְנעדלַע ּודְמַעַיַוי :לָיָחיִנְּב
 "מ אֵצ ריִטָקַהְל םיִׁשְרקִמַה ןְרֲהַאדיַנְּב .םיִנֲהכַל יִּ היל טקה
 ּוהיִזֶע ףעֶזופ :םיִהלֲא הָוהְיִמ דובָכְל ךלזאלְ ָתְלָעַמ יִּכ שְּקִמַה
 וחְצַמְב הָתְרְז תַעַרָצַהְ םיִנְָּבַהִע וּפָעַזְבּ :ריטקהל תָרָטְקִמ וָדיְבּ
 ּוהירזע ויִלֶא ןפירל :תֶרטְקַה ּבְזמְ לע הָוהְי תיֵבְּב םיִנֲהֹּכַה יִנָפל
 םשמ ּוהוְלְַבִי וחְצְמְּב עֶרֹצִמ אּוָההָּנַהְו םינֲהְכַה לָכְו שרה ןהכ
 ,עַרְַ ah ּוהָיְזע יו :הָיהְי ֹועְנִנ יָּ תא ףחדנ אּוה"םִנְו

 יִרָבִ תי A םע"תא טפוש לפה תוביל ּונְּב םתויו
 :איִבָּנַה ץוֶמָאְרַב  ּוהָיַעשְי בֵתְּכ םיִנֹרֲחַאָהְו םיִנשאַרָה ּוהיזְע
 הֶרּובְקַה הָדְׂשִּב ּיָתְבָאְ"םע ותא ּורְּבְקִיַו ויִתבַא"םע ּוהיִּזְע בֵּכְׁשיו
 פ | ויֶּתְחִּת ונָּב םֶתוי למ אּוה עָרּוצְמ ּוְרְמָא יִּכ םיִבָלָמ רֶׁשֲא

 הֶנָש הָרָשָעְשָשְו ֹוכלָמְּב םָתֹוי הָנַׁש שָמִחְו םיִרְׂשֲעְְּבִי 7
 יִניִעְּב רֶׁשָיַה שעיו? :קורָצתַּב הֵׁשּורְי ֹוּמִא םֵׁשְו םֶלָשּוְריִּב ְֵּלֶמ
 דֹועְו הָוהְי לָכיַהְדלֶא אָבאְל קר ויָבָא ּוהָיְנע הְׂשע-רַׁשַ לכ הוהְי
 תַמֹוחְבּו לע הָוהְידתיִּב רעׁש-תֶא הָנְּב אוה :םיִתיִחְׁשַמ םעָה
 תּויַנְריִּב הָנָּבי םיִשְרַחְבּ הָדּוהְי רֶהְּב הָנֶּב םיִרָעְוי :ברל הָנְּב לפה
 ולּונְּתַו םָהיֵלע קחו ןומעדיגְּב למ םַע םחלְ אּוהְו5 :םיִלדְנמו

 םירכ םיְִלַא תֶרׂשֲענ ףָכירְַּּכ הֶאַמ 'איהַה הָנָשּב' ןוֿפעינְב
 הָגָשְבּו * ןומע יֵנְּב ול ּוביִׁשַה תאז םיִּפְלַא תֶרָשַע םיִרֹועְׂשּי םיטח
 הָוהְי ינָפְל ויָכָרְּד ןיִכַה יִּב םֶתוי קנו :תיִׁשלׁשַהְו תיִנָשה

 םיִבּותְּכ םֵּנַה ויָבְרֶדּו ויָתֹמֲחלְמלְכו םֶתֹוי יָרְבְּד רֶתַיְול :ויָהְלֶא
 הָיָה הָנש שמָחְו םיִרְׂשֲע ןֶב* :הָדּוהיִו לֵאָרְׂש יכְלמ רַפס"לע

 ויתֹבַא-םע םָתֹוי בכי :םֶלְשּוְיִּב ךֶלְמ הָנָש הָרָע ׁששְוּוכְלְמְב
 רם ויֶתְסַת ונְּב זָחֶא ּךְלְמִיַ דיו ריעְּב ותא ָרְּבְקִע

 ךַלָמ הָנָׁש הָרְׂשֲע-ׁשָׂשְו .וכְלמְּב זָחֶ הָנָׁש יםיִרְׂשְע"ְו 8
Q2R 15,5ל  | Seb '3Q20 3 איזוע | 2ז *  | Ig 6+ év ry vag 64+ ₪ ara 

 תיִש--, א תוש--, 6“ 0:קסטסש ; 0 in domo separata; cfad2R || = 6 (ח\ ד.

lecc(e)iov) || 23 7" >6MSS 8 | Cpa7,0006006 0000 || 22 °° >65* (טח0  

 1 6 Zaddovr | 4 67 ft + Dלשריִבּו תוויְנְריִּב | 5 2M55>* (3)ג || = 6
 kar’ éviautév || 5 sic mlt MSS (interv); GPA + kat’ éviautév év TW חקשדשע

tra | v8 <65 | g °° 2R 15,384 aliter (sed dub) || Cp 28, 1° ins prb 6 

115593: 6MSS8A Wn). 
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 יִכְרדְּב ךלי* :ויִבָא דיִנְדְּכ 'הוהְי יִגיִעְּב רֶׁשְיַה הָשָעְדאָלְו םֶלָשּוריּב
 -ןֶב איגָּב ריִטקַה אּוהְוי ּ:םיִלָעְּבל הֵׂשְע תוָכָּפַמ םגְו לֵאָרְׂשִי יִבְלַמ

 יִנָּפְמ הָוהְי שיִרֹה שא םיוגַה תובעתכ ׁשֵאַּב "ּינָבדתֶא "רעב םּנִה
 ץעדלָּכ תַחָתְר תּוָעְבְּגַה לַעְו תֹומָּבַּב רטקיו חב :לֵאְרְׂשִ יגּב

 ממ ֵּבְׁשִיו ובדוכיו ר למ די ֹויָהלֲא הָוהְי והתיו* :ןנער
 בי ןֶתִנ לֵאָרְשִי ךלַמידִיְּב סנו קָשְמְרּד ּואיִבַיַ הָלֹודְג הָיְבש
 םיִרָשָעְו הֶאַמ הָרּוהיִּב ּוהָיְלַמְר"וְּב חקָּפ גרה ס :הֶכֹודְג הָּכמ
 ס :םָתּובֲא יִהְלֶא הָוהְידתֶא םֶבְזְעּב ליָתיַנְּב לָּכַה דָחֶא םייְּב ףַלֶא
 םֶקיֵרְזעתֶאְו מַה" ב יוהישעמזתַא םיִרּפָא רובנו יָרְכְז גרה
 םָהיִחַאְמ לֵאָרְׂשִייִגְב ּוּבְׁשיו* :ךלמה הָנְׁשִמ הָנֲקלֲא-תֶאו תִיָּבַה דיִגְנ
 ואיביו םֶהָמ ּוזְּב בר לֶלָׁש-םְו תֹוֹנָבּו םיִנְּב םיִשְג לא םיִתאַמ
 אַצִיַו ומש דָדֹע הןהיל איב הָיָה םֶשָופ ם :ןירמלל לֶלְׁשַהתֶא

 םִיַמָׁשִל רע עב דומה םכדוב םֶנְתְ ה םכיֵתֹובֲ
 םיִדְבעל שָּבְכְל םיִרָמִא םָּתַא שרי הָדּוהְידיִנְּב הָּתַעְווס :עיִּגַה

 :םֶכיֵהְלֲא הָוהיִל תומָשא םֶכְמַע םתא-קר אלה םָכָל תפל
 ןירח יִּכ םֶכיֵחַאמ םָתיֵבְׁש רֶׁשֹא הָיְבַשַה ּוביִׁשָהְו יִנּועָמָש הָּתַעְויי
 'והיְרזע םִילְפָאיגְב יׁשֹאָרַמ םיִשְבַא ּומָקְווי ס :םָביֵלֲע הָוהְייףא
 "ןְּב *אָשְמַעַו 'םֶלָשְןּב ּוהיְקְזַחיִו יתֹומְָׁשִמ-ןְב 'ּוהְיכְרְּב ןְגֶחּוהְידוב
 הָיְבְׁשַה-תֶא ּואיֵבָת-אְל םֶהָל ּוְרְמִאִיִַויי :אָבְצַהְְןַמ םיִאָּבַה"לע 'יֵלְדַח
 ּונָתאטַחְלע ףיסהל םיִרָמִא םֶּתַא ּוניִלָע הָוהְי תַמָשַאְל * יִּכ הָּנַה
 פ | :לֶאְרְשוילע ףַא ןורחו ּונל הָמָשַא הבר ּונֵתְמׁשַא-לעֶ

 :לֵהקַהלְכְו םיִרָשַה יִנָּפָל הִָּּבַהתֶאְו הָיְבְשַהתֶא ץּולָחַה בזַעיו + .
 םָהיֵמְרעמלָכְו היבש וקיזחיו תומָשְב ּובקנ"רָׁשַא םיִשְנַאָה ומקיי5
 :םּוכְסִיַו םּוקַשיַ םלְכֲאיו םּולְעְנַיַו םּוׁשְּבלו לְלְׁשַה-ןָמ ּושיִּבְלַה
 לַצֶא םיִרָמִּתַה-ריִע ִחְרָי םּוֶאיִביַו לשובד לֶכָל םיִרֹמֲחּב םּולָהניו

 זחֶא למה חַלָש איִהַה תַעְּב6 | פ :ןורָמְש ּובּושיו םֶהיִַחַא
 -ובְׁשִו הָדּוהיִב ּוכִיַו ּואָּב םיָמּודַא דועויז :ול רֶזְעַל רׁשַא .יפלמ"לע

2R8 רַבֲעַ  BaaAéws || 3 * IMS16,2 + ויָהְלָא | 2 65  pl MSS 2Rז *  
Erep(s) F 2000006 | > cf 26,11 |63 ריִבָעָה | * 3 2 ב | 7 * 65* : 

Oubdeia (pr 2 = inp?) | * 65 Zaxapiag (crrp?) | * 712 * 6”  
 ibn cf 15,13 al | % 6 26גמוג, ew | * 6 x. Auac(s)iag || f— 6 אס

(crrp?) | 13 3MSS 6 הוהי ףַא | 16 1 ft 6 IMS Vrs ָךֶלָמ (sed cf 32,4). 
Biblia 84 



 1306 ב םימיה ירבד 29,8—28,18

 -תֶא ּורְָלִיו הָדּוהיִל בֶנָנַהְו הָלפְׁשַה יִרָעְּב וטְשּפ םיִּתְשַלְפּוי :יִבָש
 הָנְמְּתתֶאְו ָהיָתֹונְבּו וָכוש-תֶאְו תּורַדְּגַהתַאְו ןוליא"תֶאְו ׁשֶמָׁש-תיִּ
 הָוהְי עינְכֲהיִּכ יפ :םָׁש ּובְׁשיַו ָהיֶתֹונְּב"תֶאְו וזמְּג-תֶאְו ָהיֶתֹונְּב-תֶאְו
 לעמ לעמו הָדּוהיִּב ַעיִרּפַה יִּכ לֶאְרָשידרלמ זִחֶא רּובעּב הָרּוהְיתֶא
 אלו ול רצו רּושא ךלַמ ירָסַאְנלּפ יתַגְלִּת ויל אָ :הָוהיִּב
 םיִרָשַהְ למה תיִּבדתֶאְו הָוהְי תיָּבדתֶא זָחֶא לחיי :'וקזח
 ףסויו ול ְךַצֶה תעְבּו= :ול הָרְזעל אֶל רּושַא ּךְלַמל ןֶתִיו
 םיִּכַּמַה שמ יהלאל חב :זחֶא ךלמה אּוה הָוהיִּב לוַעָמְל
 ַחֵּבוַא םֶהָל םֶתא םיִרְזְעִמ םַה םְרא"וְלַמ יִהְלֶא יִּכ רַמאיַו וב
 יִּכתֶא זַחֶא ףסָאו :לֶאְרָשְודלְַלּ וליִשְבַהְ ול יָה םֶהְו יִנּוְרֶזַעַיְו
 תֹוִתָלַּד-תֶא רֶגְסיַו :םיִמלֲאָה- תי יִלְּכתֶא ץצקיו םיִהלֲאָה תיב
 ריִעְו ריעדלָבָבו5 :םֶלשּוְיּב הָגפלֶכְּב תֹוָחְּבְזִמ ל שעיו הָוהְיתיִּב

 םָּנַה םינחֲחָהְו םיִנׂשאָרָה וכד לכו רָב רה " גויתבא
 ויתבַא-ע זחא בָּכָׁשִו>ז :לֶארְשיו הָדּוהְי יכלמ רַפָס"לַע םיִבּותַּכ
 לארשי יכלמ יִרָבְק ּוהּואיִבַה אל יֵּכ יםֶלָשּוריִב ריִעָבי ּוהָרְּבְִיַו
 ס  ויּתְחַּת ֹוֵנְב ּוהָיקְזִחִי ךְלמיו

 הֶנָש עַשַתְו םיִרְׂשֲעְו הָנָש שַמָחְו םיִרְׂשֲעְּב למ ּוהָיִקְזִחִיי 9
 יִניִעְּב רֶׁשָיַה שעיו? :ּוהָיְרַכְז"תַּב היא ֹוּמֲא םֵׁשְו םֶלָשּוריִּב ָּךַלֶמ

 הָנּושאְרֶה הָנָשַב אה ויִבָא דֶָד ָשָעְרָשַא לְכָכ הוה
 אבו :םֶקָזחְוו הָוהְיְדתִיִּב תֹותְלַּדתֶא חָתְּפ ןושארֶה שֶדֶחַּב יוכְלֶמְל
 םֶהָל רַמאָו :תָרֶזִּמַה בוחְרְל .םָפְסֲאי םיולַהתֶאְו םיִנָהְּכַהדתֶא

 or 5 oes םל תקנו ה הָוהְ שמ םֶהיִנַפ למי והבזעיו se הוה

 הלעו זריקה אל תק תורָנַהתֶא וּבַכיַו םלאָה תל ּורגס

 :םֶכיִגיעְּב םיִאר םָּתַא רב לשל המשל יהערנל םנ נמו ו
18 655 Fay(at)tat || 19 Seb ca 12MSS Vrs TIN) || 20 5 ca 20MSS GAL 

  conתַלְנִּת | * 115 65 רַסֶאְלִּפ | < וקח | 22 = 6 ול הָרָצְל םָא יִּכ 3
 , | Cp 29ךךַלֶמ | 24 6/0016 | 27 ™ 6 דיִוָּד ריעב 6 1215 23 | 4 1;21 6

| 3 7% 6 kai eyévero 06 (vika) Eorn (EZ.) \6ח rig ₪001\6)06 attod || 7 cf 

| 88 IR 6,3; 6 rod vood || 8 * K Ny]? 0 הֶוַעְזְל cf Jer 15,4 | ל <%. 
rar 
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 - יִבָשַּב ּוניִשְנְו ּוניֵתֹונְבּו ניב בֶרֲחְּב רנָתובֲא ְלֶפָנ הגַהְופ

 -- הוה רחב סבי An לא הּתע בו :ֹופַא זמ ונממ
 םיוְלַה ומקיני* פס םיִרטְקַמּו םיִתְרָׁשְמ ול תוהו ותְרָשֶל נפל
 ירָרְמ יִגְּבְִמּו יִתָהְקַה יִגְּבְִמ "והָיְרועְָּ לאו ישָמַעְדְּב תַחַמ
 הָמזְְּב 'חָאּוי יִּגָשְרּגַהְמּו יאללה ןֶּב "ּוהָיִרזעו יִדָבַעְדְוְּב שיק

 ףֶסֶא נְּבְְִמּ ילָאועיו יִרְמש לא יֵנְבְןִמּוג :חָאידןְּב "ןֶדָעְו
 יִנָּבְןִמּו יִעָמְׁשְו . לאח ןַמיַה  יִנָּבדןִמּו+ :ּוהיְנַּתַמּו 'ּוהָיְרַכַ
 ואביו ּושּדקְתָיו ם םֶהיֵחַא-תֶא ּופְסַאַופ :לֵאיִּזעָו הָיָעַמְש "ןותּודי
 םיִנֲהְּכַה ּואָבִיַ< :הָוהְי תיֵּב רהט הָוהְי יִרְבְְּב ּךַלַמַהדתִוָצַמְ
 ּואָצִמ רשא הָאְמַטַה "לכ תֶא ואיי רֶהַטְל הָוהְי-תיִב הָמיִנָּפְל
 ןורדקז לַחנל איצּוהְל םיולה ולב הָוהְי תיִּב רצחל הוה לָכיְִּב
 ׁשֶדֹחַל הָנֹומְׁש םֹוָובּו שקל ןושארה ישרחל דָחֲאַּבי לָהּ :הצּוח
 "השש םויְבּו הנומש םיִמְיָל הָוהְי-תיִּב"תֶא ּוׁשְדקִיו הוהְי 'םלואל ּואָּב
 למה ּוהָיְקְזִח" -לֶא הָמינפ אובו 5 ס ּוְלַּכ ןושארה שחל רשע
 ויִלָּכדַלָּכ-תֶאְו הֶלּועָה חַּבְִמדתֶא הָוהְי תיָּבד לָּבתַא ּונְרַהְט רמו
 הִנְזַה רֶׁשֲא םיִלָכַהלְּכ תאְופ :וילכז לָּכ-תֶאְ תֶכְרְעִמַה .ןחְלָש-תֶאְ
 חַּבֶזִמ ינָפל םָנֲהְו נְׁשְדְקַהְו ּונכֲה ולעֶמְּב ָֹתּוכְלמּב וָחֶא ְךֶלָּמַה
 לעיַו ריִעָה יִרָש תֶא ףסַאיו ל ּוהָּיְקְזַחִ כשר ס :הֹוהְי
 הֵעָבְׁש םיִׂשָבְכּו הָעְבָׁש םיִליֵאְו ּהָעְבָשדםיִרַפ ּואיִבָּיַוי :הָנהְי תיּב
 הָדּוהְי- לו שּדקִמהלַעְ הָכְלְמַמַה- לע תאָטַחְל הָעְבָש םיּזִע יִריִפָצּ
 ּוטָחשיַו> :הָוהְי חַּבְזִמ- לע תולעָהְל םיִּנָהְכַה ןרַהָא נבל רַמֲאנ
 םיִלֵאָה ּוטֲחׁשִיו הָחַּבזִמַה קרו םֶּרַה"תֶא םיִנַהְּפַה לְּבק רֶקְּבַה
 :הָחּבְזִמַה םַָּה וָקְרזִו םיִשָבְּכַה ּוטַחְשיו הָחַּבְוּמַה םֶּרַה וקרזינ
 םֵהיֵדְי ּוכָמְסִיַנ לֵהָּקַהְו מַה ינפְל תאַּטַחַה יִריִעָשדתֶא ושינו
 -לַע רַּפַכְל הָחָבזִמַה םֶמְּדתֶא ּוָאָטַחִיַו םיִנֲהְּכַה םּוטחַשיַוי :םָהיֵלֲע
 דַמֲעיַוי :תאַּטֲחַהְו הלוע ךלמה רַמָא לָאְרשילָכל יִּ לֶאְרשְלְּ
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 1308 ב םימיה ירבד 29,26-- 8

 דיִוָד תַוָצְמְּב תורנְכְבּו םיִלָבְנּב םיתְלַצָמְּב הָוהְי תיִּב םּיוָלַהתֶא
 :ויִאיִבְנ דָיְּב הָנְצַּמַה הָוהְי"דִיְב יִּכ איִבְּנַה ןָתָנְו יְּךָלַמַה-הזחי דנו
 רָמאיַו סם :תוְרְצצַחּב םיִנָהְכַהְו דיִוָד יִלְכַּב םיִולה ודמעו 5
 הָוהְי-ריִׁש לָחַה הלּועה לחה תַעְבּו חבזִמַהל הָלֹעֶה תולעהל ּוהיקְזַח
 םיִוֲחַּתִׁשִמ להקה לכ :לָאָרׂשִ למ דיִוָד לכ ידע תורצְצַחַהְו
 תלכו הב תֹולְכל דע לכה םיִרצְצִחַמ תורְצְצַחַהְו ררושמ ריִשַהְו
 ּוהיִקְזִחְי רמאיִו :ּווחתְשיו ותא םיִאְצַמַּנַה" לכו למה ּועְרָּכ תולעהל
 ּלְלַהְיַו הָזחה ףַסֶאְו דיִָד יִרָבדְּב הוהיל לְלַהְל םיולל םיִרְׂשַהו דלמטה

 הָתַע רֶמאֹו ּהיְקְְַי ןעיניי ם :ְּתְׁשִו דק הָחְמָשֶלדַע
 ּואיִבַיַו הָוהְו תיִבָל תודֹותְו םיִחְבז ּואיִבָהְו ושָג הָוהְיִל םֶכְדָי םֶתְאַלַמ
 הָלַעָה רֶפְסִמ יַהְי* :תּוֶלע בל ביִדְנלֶכְו תודות םיִחְבְז לֶהָּקַה
 הָלַעְל םִיָתאָמ םיִשָבְּכ הָאַמ םיִליִא םיִעָבָש רֶקְּב לֶהָּקַה ּואיִבַהרֶשַא
 :םִיִפְלַא תשְלְׁש ןאֹצְו תֹואַמ שש רֶקְּב םישְדִקַהְו :תשלכ הוהיֵל
 םּוקּזַחיו תֹולעֶה- לָּכ"תֶא טיִׁשְפַהְל ּלָבָי אָלְו טָעִמִל ויַה םיִנָהְּכַה קר
 םיִוְלַה יב םיִגָהָכַה ּושְּדקְתְי-דַעְו הָכאְלמַה תֹולְכידע םיולה םֶהיֵחַא
 םיִמְלַשַה יבְלָחְ בל הלע-םנְו :םיִנָהָּפַהְמ ׁשּדקְתַהְל בכל יִרָשי
 "לכו ּוהָיקְזִחִ חַמְׁשרé :הֹוהי-תיּב תדֹובע ןוָּכִּתַו הָלֹעְל םיִכָסּנַבּו
 פ  ורָבָּרַה הָיָה םֶאְתַפְּב יִּ םעֶל םיִהְלֲאָה ןיִכַהה לע םַעָה
 -לַע בָתָּכ תֹורְנֲא-םנו הָלּוהיִו .לֶאְרָשְידלּבלַע ּוהְיְקזִחִי הלָשיוי 30
 הָוהיל חַסֿפ תושעל םֶלָשּוריִּב הָוהְיתיבְ אובְל הָשַנִמּו םִיָרפָא
 תושעל םֶלָשּוריּב להקה" לכו ירשו למה ץעְויִו> :לאָרְִׂ יהל
 םיִנָהְּכַה יִּכ איֶהַה תַעְּב ותשעל לִי אל יב :יִנָשַה שֶרְחְּב חסה
 יִניִעְּב רֶבַָּה רשיינ+ :םִלׁשּוריִל ּופסָאנדאל םַעָהְו יֵּדמְל ושדַקְתַהְדאל
 לָאְרְשְודלְכְּב לוק ריבעהל רַבָד ּודיִמַעְיַו5 :לֶהָקַהלָּכ יִניִעְבּו ךלמה

 םלָשּויּב לאְרְשודיַהלֶא הָנהיל חספ תושעל אוב? ןיְדעְו עבש"רַאְּבַמ
 ּךְלִמַה ךִיִמ תורָגאָּב םיִצְרַה כָל :בּותָּכַּכ ּוׂשֲע בֶרָל אל יִּ
 ּובּוׁש לֵאָרְִׂ יַנְּב רמאל למה יתוצְמְכּו הָדּוהְיִו לָאְרָשו"לכּב ויִרָשְו
 תֶרֶאָשִּנַה הַׁטיֵלּפַהילֲא בשָיְו לאְרשיו קחצי םֶהְרְבַא יהל .הָוהְודלא
 ולעמ רֶׁשֲא םֶכיִחַאְכְו םֶכיִתְבִאּכ ּויָהָּתִלַאְוז :רּושא יִבְלמ ףָּכִמ כָל

 העי :םיִאר םֶּתַא רֶׁשֲאּכ הָמָשְל םגְתיַו םָהיֵתֹוֲא יהא הָוהיִ
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 רֶׁשֲא וש קל ול הוה ייּונְּת םֶביִתוְבאְכ םֶכְפְרֶע שק ית"לַא

 םֶהיבוׁש רנפל ad םכיִנְב 1 םַכיחֶא ההי"לע םֶכְבּושְב 6
 םיִנָפ ריסידאְלְו םַכיִהְלא הָוהְי םּוחַרְו ןּוָּנַחִיִּכ תאְּזַה ץראל בּושְלְ
 ריעל ריעמ םיִרָבע םיִצְרָה יָה ס :ֹויְלֲא ּובּושְּתִִא םָּכִמ
 םיִנעלַ :ּו םֶהיֵלֲע םיִקיִחְשִמ ּויָהיו ןוֶלְבְזירעֶו הָשנֶמּו םִיִרָפָא"ץֶרָאְּב
 :םֶלָשּוריִל ואביו ּועְנְכָנ ןּולְּומּ הֵׁשֵנְמּו רֶׁשֲאַמ םיִׁשְנֲא ְךַאיי :םָּב
 תַוָצִמ תושעל ָחֶא בל םֶהָל תַתְל יםיהלֲאָה די התה 'הָדּוהְיְּב םניי>
 תושעל בֶר"סע .םָשר ּופְסֶאְיִנג :הָוהְי "ירבְדְּב םיִרָשַהְ למה
 -תֶא ֹוריִסָיו ּומָקיויצ :דאָמ ברל לַהְק יִנשה ׁשדֲחב תוַצַמַה גֲח-תֶא
 לַחְגְל ו כיִלְשו ּוריַפַה תורטקִמַה = תֶאו םֶלשּויּ רָשַא תוחבְזִמַה
 םיִנֲהְכַהְי יִנָשַה ׁשֹרָחַל רשע הָעְבְראְּב חַסַּפַה ּוטֲתְׁשִיַויפ :ןורדק
 -לַע ּודְמַעְיִני< :הָנהְי תיֵּב "תולע ּואיביו ּושְּדַקְתִיַ ּומְלְכָ םִיְוְלַהְו
 -תֶא םיקְרָז יםיִנָהְּכַה םיִהֹלֲאָה שיא הׁשֹמ תַרֹותְּכ םַטַּפְׁשִמִכ םֶדָמע
 םֹולַהְו ּושּבְקְת תָה"אְל רֶׁשֲא לֵהָקַּב תֵּבַר"יֵּכל :'םיולה דָּיַמ םַּה
 תיִּבְרַמ יִּבַ :הוהיל שיִּדְקַהְל רוהט אָל לכל םיִחְסַּפַה תֶמיִחְׁשלֲ
 לְכֲאיִּכ ּורָהַטִה אל ןּולְבַזּו רָכשֶׂשִי הָשַנֶמּו םִיֹרְפֲאַמ תַּבַר םֶעָה
 הָוהְי רמאל םָהיֵלֲע ו ּוהיקְזִחִי ַפִתַה י יִּכ בּותָּכַ אל חַסָּפַהדתֶא
 יִהלֲא הָוהְיו םיִתלֲאָה ה ןיִבַה בבל" לב :רעְּב רַּפַכְי בּוּטַה
 והיקזחְידלֶא הָוהְי עמשּיַופ ם :שֶרְקַה תַרָהֲטְּכ אל ויָתֹובֲא
 a םיִאְצְמְּנַה לֵאָרְׂשיהינב ּושַעיַויי :םַעָקתֶא אָפרִיַו
 ו םוי יהוה םיִלְלַהְמּו הֶלודְג הֶחְמְשְּב םיִמָי תעְבַׁש תוָצַמַה גֲח"תֶא
 בל"לע ּוהיקְִחִי רָב :) הוהיל זע לכ םיִנָהְּבַהְו םיולה םויּב

 תַעְבְש יא ָלְכאיַ הוהיל בוט" לכ םיִליִּכָשַמַ .םיוְלַהלּכ /

 :םֶהיִתוְבַא יִהְלֶא הָוהיל םיִדָוְתַמּ םימלש יחבז םיִחְּבזְמ םיִמיַה
 םיִמָי תַעְבָש ּושעיַו םיִרֲחַא םיִמָי תעְבש תושעל לָּהְקַההלָּכ ֹוצֲעבינ
 תַעְבָשְו םיִרְּפ ףלא להקל םיִרַה הָדּהיְדְלִמ והָיקזח יִּכ< :הָחִמְש
 םיִפְלא תֶרׂשע ןאצו לא םיִרּפ לָהְקִל ּומיִרַה םיִרָשַהְו ןאצ םיִפלֲא
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 1310 ב םימיה ירבד 31,12—30,25

 יםִיוְלַהְו םיִנֲהַּכַהְוי הָדּוהְי לֵהָק"לָּבוּוֲחְמְׂשִיו :בְרָל םיִנָהְכ וׁשְּקְתיו
 םיִבְׁשֹויַהְ לארְׂשִ ץֶרֶאמ םיִאְּבַה םיִרּגַהְו לֵאָרְׂשִיַמ םיִאְּבַה לח ַהְלָכְו
 דיִוּדְב המלש יַמיִמ יֵּכ םְׁשוְיִּב הֶלודְג הָחְמש יִהָּתַוé :הָדוהיּב
 םִיְולַה םיִנָהְּכַה מקו? ם :םֶלָּויִּ תאְזְכי אל לֵאָרְׂשִי ףלמ
 ושדק ןועמל םֶתְלַפְת אוָבְּתַ םֶלוקְּב עַמָשיַו םַעָה- תֶא ּוָכְרָבי

 פ  וםיָמְׁשל
 הָדּוהְי יִרעְל םיִאְצְמִּנַה לֶאְרָשְולָכ ּואָצְי תאזלְּכ תְלָכְכּוי 1

 תוחְּבְזִמַהדתֶאְו תומְּבַה-תֶא ּוצְּתַנִיַו םיִרׁשֲאָה ּועּדנְיַו תֹוְבצַמַה ּורְּבשְיַ
 יִנָּבלְּכ ּובושיו הלכל- רע הָשַנִמּו םִירְפֶאְבּו ןַמְנִבּו הָדּוהְיַלְּכַמ
 תוקְלְחַמתֶא ּוהיקזחי דמעיוי ס ;םֶהיִרַעַ ותּזְחַאל שיא לַאְרְשי
 םיוללו םיִנֲהְכַל ותְרְבַע יִפְּכושיִא םתוקלחמ-לע םיולה םיִנָהְַה
 :הוהְי "תונחמ יִרְעָשְּב יללהלּ .תודהלו' יתְרָשְל םיִמְלָשל "העל

 תולעַהְ בֶרָעָהְו רֶקְּבַה .תולעל תולעל ושּוכְר"ְמ לפה תֶנָמּוג סם

 על רמו :הָוהְי תֶּותּב בכ םיִרעִמַלְו םיִשְָחְְו בש
 תרּותּב ּוקזְחְי ןעֶמְל םָיולהְו םיִנֲהְכַה תֶנְמ תַתְל םלָשּוְרָי יבָשויל
 רָהָצִיְו שורית ןְנָד תישאר לֵאָרְשִייִגְב ּוָּבְרַה רֶבְַּה ץֶרֶפְכְו :הָוהְי
 לֵאָרְׂשִי יגְבּו :ּואיִבַה בל לָּכַה רָשְעַמּו הֶדָש תֶאּובִּת לָכְו שבו
 רׂשְעַמּו ןאצְנ רֶקְּב רַשעַמ 'םַה-םג הָדּוהְי יִרָעְּב יםיִבָשּויַה הָדּוהִ
 :תִִמרָע תומר ונְתִיַו ּואיַּבַה םֶהיִהְלַא הנהיִל םיִׁשְְּקִמַה 'םישָדְק

 לכ יִעיִבְשַה שֶדְתַבּו דיל תומְרְעָה ולחה יִשלָשַה שָרְּב ס
 -תֶא ּוכְרָבִינ תומרעָהדתֶא ּואְריַו םיִרָׂשַהְו ּוהיקְזִחְי ואביו* ס

 םִיַוְלַהְו םיִנָהְכַהְ לע ּוהיִקְזִחִי שְרְךיופ סם :לֵאָרְׂשִי ומע תֶאְו הוהְי
 רַמאיֹו יקר תיִבָ שאְרַה ןהּכַה הָיִרזע ויָלא רָמאיו> :תומרעה" -לע
 יִּכ בֹורָל"רֲע רֶתּוהְו עּוָבְׂשְו לוכָא הָנהְיתיִב איב הָמּורְּתַה לחַהמ
 ּוהיִקְזִחִי רמאיויי ס :הָּנַה ןומָהֶהתֶא ירָתּונַהְו ומעדתֶא ךְרַּב הָוהְי
 רשעמהו הָמּורְּתַה-תֶא ּואיִבְיַוי* :ּוניכְיו הָוהְי תיֵבְּב תֹוָבְׁשְל תל
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2-0 CHRONICA Il 1311 

 ילאיִלָאְו ֶבזויְו תֹוָמיִריִו לַאהְׂשעַו תַחַנְו והְיְזזַעֹו לַאיחִיְויי :הָנְׁשִמ
 דקְפַמְּב ויחֶא יִעְמַׁשְו 'ּוהָיְנִנוָּכ דִיִמ םיִדיקֶּפ והָינְבּו תַחַמּו ּוהָיְכַמְסיַו
 יולה הנֶמידְֶב ארוקו + :םיִהלֲאָה"תִיּב נג ּוהיְרזְעו מַה ּוהָיְקְזִחְי
 יִׁשְדָקְו הָוהְי תַמּורִּת ּתַתְל םיִהְלֶאְה תוָבְדִנ לע הָחְרְזַמַל רעּוׁשַה
 ּוהְיְנַכְשּוּוהְיִרַמַא 'ּוהָיעַמְשּו עושי מנ *ןרע ודי לע :םישְדְקה
 :ןטקַּכ לּורָנַּכ תוקְלָחַמְּב םָהיִחַאְל תַתְל הָנּומָאְּב םיִנַָּכַה "רעב
 אָּבַהלֶכְל הָלְעַמְלּו םיִנָׁש שולש ןֶּבִמ םירכזל יםְׂשֲחיתה דַבָלַמ
 1 םֶהיִתוְקֶלְחַמְּ םֶתורָמָשְמְּב םֶתְדובַעַל ומֹויְּב םוירַבְדל הָנהְיתיבל

 ןְּבִמ "םיִוְלַהְו םֵהיֵתֹובֲא תיבל םיִנָהְּכַה שחְיְתַה יתֶאְוז
 שַחְיַתַהְלְוי :םֶהיֵתֹוקְלֲחַמּב 'םָהיִתוְרִמְשִמְּב .הלעמלו הָנָש םיִרשע
 םֶתָנּוְמַאְב יכ לָהְקִדלָכָל םֵהיֵתֹונְבּו םֶהיִנְבּו םֶהיִשְנ םפט"לְכב
 -לָכְּב םֶהיִרְע ׁשֵרְגִמ יישב יםיִנַהְכַה ןהֶא יָנָבְְפ :שָרְק ושתי
 םיִנָהָּכּב רֶכזלַכל תֹוֹנִמ תַתְל תֹוִמׁשִב ּובְקַנ רשא םיִשָנַא ריִעְו ריע
 הוה 09 תַאְזַּכ ׂשעיו :םִילּב ׂשֲחיְתִה" לכל

 -- שחל הוצמַבּו הָרוַב .םיִהְלֶאָהתיּב תובע לחי

 פ = :ֲילצַהְו הָשָע בבל"
 רִּׁשֲאְדְלַמ ביִרֲחְנס אָּב הָלֶאְה תַמָאָהְו םיִרָבְּדַה יִרחֶאי 2

 :ויִלֶא םַעְקְבְל רָמִאיַו תֹורָצְּבַה םיִרָעַהלַע ןחיו הְָדּוהיִב אָביִו
 ץֶעְויַי :םֶלָשּורִידלַע הָמָחְלַמל ויָנָפּו ביִרַחְנַס אָבְיִּכ ּוהָיקְזִחְי אָריו
 ריִעָל ץּוְחַמ רֶׁשֲא תונָיְעַה יִמיִמדתֶא םותסל ןיִרּבְנְו יִרָשדע
 לֵחגַה-תֶאְו תֹוניְעַמַהלכיתַא ּומּתְסִיַו בֶרְדםע ּוצְבָקִיַו+ :ּוהָרָזעיו
 רֵאָצָמּו רּושא יכלַמ אבי הָּמל רָמאָל יערֲאָה-ְדּותְּב ףטושה
 -לעי לעיו הָצּורָּפַה הָמֹוחַה- לּכזתֶא ו ןְבַיו קֹּוַחְתיפ :'םיִּבַר םִיָמ

 דינר ריע אילָמַהתֶא וחיו תא 'הָמּוחַה הָצּוהלְו תלמה
 םֶצְּבִקִו םָעָהילִע תוָמְחְלִמ יִרֶש ןּתַיַוé :םיִנֵגָמּו בֶרָל חלש ׂשַעיַו
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 12 ב םימיה ירבד 32,7-2

 ּוצְמֲאְו ּוקָזַחז :רָמאַל םֶבְבְללַע רֵּבַדיַו ריֵעָה רעש בֹוחְר"לֶא ויְלֵא
 -רֶׁשֲא ןּומָהֲה"לְּכ יִנָפלַמּ רּוׁשֲא למ יִנָּפִמ ּוּתַחַּת-לַאְו ּואְריִּתְ לא
 ּניֵהלֲא הָוהְי ּונָמַעְו רֶׁשְּב עוָרָז ומע* :וּמעמ בָר ּונמַעיִכ ָמַע
 -ָךְלַמ ּוהיִקְזִחְי רָב" םַעָה ּוְכְמְסִיו ניִתֹמֲחַלמ םֶחָלַהְלּו רעל
 הלה ויָדְבע רוׁשַא-דלמ ביִרֲחְנס חלש הָז רַחֶאַפ ם :הָדּוהְי
 -לַעְ הֶדּוהְי דלמ ּוהָיקְזחְידלע מע ותלְׁשִמַמ" לָכְו שיִכְל-לַע אּוהו
 | רּושא ךלמ ביִרָחְנַס רַמָא הָּכיפ :רמאל םֶלָשּוריִּב רֶׁשֲא הָדּוהְדלְּ
 ותק אלהי :םֶלָּוְיִּב רוצְמְּב םיִבָשיְ םיִחְטְּב םָּתַא הָמ- לע

 ויִתֹומְּב"תֶא ריִסָה והיקזחי + נהיאלָה :רושא למ ףּכַמ נלי
 דָחֶא ַחֵּבְזִמ נפל רפאל םָלָשּוריִלְו הָדּוהיִל רָמאיַו יָתֹחְּבְזִמ"תָאְו
 יִתובָאו יִנַא יִתיִשָע הַמ ּועְדַת אָלַה 5 :ּוריטקת וילו וֵחַתְׁשּת
 -תֶא ליִצְַ תוצְרַאָה ייוג יֵהלֲא ולב לוָכַיִה תוצְרַאה ימע לכל
 יתּובֲא ּומיִרֲחָה רשא הָלֶאַה םָיוגַה יהְלֶאדלָכְּב יִמ+ :יִדיִמ םֶצְרַא
 םֶבְתֶא ליִצַהְל םָביַהְלֶא לכו יִּכ יִדּיִמ ומעְדתֶא לָיצַהְל לוי רַשַא
 תא םֶבְתֶא תיִסָילַאְ ּוהָּיְקְוִח םֶכְתֶא .אישי"לַא הָּתַעְו5ּ :יִדיִמ
 ֹומֲע ליה הָפְלָמִּ ייוָגדלְּכ הולָאהילָּכ לכי אָליִּכ ל ּוניִמָאתִ לַאְ
 :יִדּיִמ םֶכְתֶא 'וליצודאל םֶכיֵהְלֲא יִּכ ףא יָתֹובֲא דָיִמּו יִדיִמ
 ו :ודְבע ּוהָיקְזחְ לַעְ םיִהלֲאָה .הָהידלע ויִדְבַ ורב לעויי

 2 םֶלשּורי םעז לע - תיִּוהְי Cp tah ארי :ידימ ומַע
 -לֶא ורבו :ריִעָה"תֶא ּודְכְלִי ןעמְל םלהבלּו םָאְרִל הַמֹוחַה- לַע
 פ | :םֶדָאָה יִדָי הָשעמ ץֶרָאֲה ימע יֵהלֲא לעב םלשורי יָהְלֶא
 וקעזיו תא" לע איִבָּנַה ץוָמָא"ןְב ּוהנְעְׁשִ ְךֶלֶמַה ּוהָיקְֲחִי לפס
 דיִנָנְו לח .רווָּבְגָּכ דַחְכִיַו אלט הָוהְי חלְׁשיו>י ם םיָמָשה
 תיִּב אביו וצְרַאל םיִנָּפ תַשבְּב שו רּושא ּךְלַמ הֵנֲחֹמְּב רֵׁשְ
 -תֶא הָוהְי עשויו* :בֶרֶחְב והלה םש ויֵעַמ וַאיֵציִמּו ולא
 ילכ-דימ רּושַאְּדַלִמ ביִרֲחְנס מ םֶלשּוִי יבשי ו תֶאְו ּוהיקְזִחָי
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 תֹונְּדְגַמּו םֶלָשּוְיל הוהיל הָחְנִמ םיִאיִבְמ םיִּבַרְו3 :ביִבָּסִמ 'םלֲהני
 פ :ןֵכייַרֲחַאַמ םִיֹוּגַה- לכ יִגיִעְל אָשָנִיַו הָדּוהְי ּךֵלָמ והיקְזִחיל

 הוהיחלֲא לֶלַּפְתִיַו תּומל"רע ּוהָיְקְזִחְי הָלֲח םַהָה םיִמיַבצ
 יִּכ ּוהָיְקְזִחְי בישה וויְלָע לּומְנַכ אָלְו5 :ּול ןַתָנ תַפֹומּ ול ירַמאיַו
 ּוהיְקְזִחְי עֶנְּכייפ :םלשּוריו הָדּוהְיְדלַעְ ףצק יִלָע יִהְיַו בל ּהָבְנ
 יִמיִּב הֶוהְי ףצק םָהילע אב" אלו םלשּורי יִבָשויְו אּוה ובל בגב
 תורְצואְו דֶאְמ הָּבְרַה דוובְכְו רשע והיק לחיל יהיו :ּוהָיקְזִחִי
 ל לכלו םיִגנמלּו םיִמְׂשְבְלְו הרי + בזל ףסַכִל ּול"הְׂשֲע

 הָמַהְּבְִכל וראו רָהצְו שוריתו ןִנָד תאּובָתל תונְכסמּוי :הָדְמָ
 בֶרָל רקְבּו ןאצ"הְנְקִמּו ול הָׂשֲע םיִרָעְויפ :'תורואל םיִרְדַעַ הָמַהְבּ
 -תֶא םֶתְס ּוהּיְקְזִחִי אּוֲהְופ :דאָמ בר שוכר םיִלֲא ולד ןַתְג יב
 דיִוָּ ריעל להברעמה הָטִמְל יםֶרשייו ןוילַעה ןּוחינ יֵמיֵמ אָצומ
 'םיחלשמה לָבְב "ירָשּויִציִלְּב ןֶכויי :והשעמהלְכּב ּוהָיְקְזִחְי חלו
 תַעַדְל ותוסנל םיִהְלֶאְ ֹובְזע ץֶרֶאְב הָיָה רֶׁשֲא תַפּומַה של ליל

 ןוזחב םיֿבּותְּכ םָּנַה ויָדְסִחו ּוהָיְְזִחְי יִרְבִד רֶתְיו :ובָבְלּבלְ
 בֵּכְׁשִַוג :לֵאָרְׂשִיְו הָדּוהַידיִכְלַמ רַפס-לַע אּיִבָּנַה ץומָאדןְב והיעשי
 -ּושָע לּובָכְו לֶוְדייִנְב ירבק הלעמּב והְרּבְקיו ויָתבַא-סע ּוהָיְקְזחְי
 :ויִּתְחִּת ֹונְב הָשַנְמ ּךְלִמיו םלשּורי יִבָשְיַ הָדּוהְלָּ ותומְב ול

 שַמְָו םיִשְמְַ ּוכלְמִב הָׁשֹנִמ הָנָש הָרָשָע םיִתְשְרְּבי 3
 םִיֹּנַה תֹובֲעֹוְתֹכ הָוהְי יִניֵעְּב עַרֶה שעיו* :םֶלָשּוְריִּב ךלָמ הָנש
 תומְּבַה-תֶא ֹןְבֵו בש :לֵארְׂשִ יִנְּב יִנָּפִמ הּוהְי ׁשיִרֹוה שא
 יתֹורְׁשֲא ׂשֲעַָו 'םיִלעבל תיָחְּבְזִמ םֶקיַו ויָבֲא ּוהָּיִקזַחִי 'ץּתַ רֶׁשֲא
 תיִבָּב יתֹוִחְּבְזִמ הָנָבּו+ :םָתֹא דבעיו םִיִמָשַה אָבַצלְכְל וחתשיו
 תוחְּבְזִמ ןָבי5 :'םלז על יָמְׁש-הִיהי םֶלָשּריּב הָוהְי רַמָא שא הָוהְי
 -תֶא ריִבָעָה אּוהְו5 :הָהְיְדתִיְּב תֹוָרְצַח יִּתְשַּב םיָמְשַה אַבְצלָכַל
 יִנַעְּדִיְו בוא הֶׂשֲעְו 'ףשְכו שַחְגְו ןֹועְו "גה" מה יב" ׁשֵאְּב יויֵנְּ
 למסה לֶסָפ תֶא םָשִיַול :וסיִעְבַהְל הָוהְי יִניִעְּב עֶרָה תושעל הָּבְרַה

NWN | 24 * < 28 201 | * 1 +6 622 * 1 ¢ 69 םֶהְל חכו | 23 \/גז9  
 רַתְעיַו | 26 6 'נמ, sed cf 30 (e0 guod. ) | 28 lc 9 םירדעל תורֶאו |
 30 * 0 םֶרָשִיַו א םֶרָשיִיַו | * 3* הָחְרְזִמ | 31 * ft 81055 (ק MSS + ָךְלַמ) |
 * | 6 68 םיִחָלַׁשִמַה | 32 1 < 60 לעו | Cp 33,2 67 1תדלָבְּכ 6% 'וּתלָכַמ |
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 6 5 28 2:6 1נְּב | ל > 2 | < > 2 | 7 * 28 21,7 הֶרָשַאָה.
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 הָמלָשדַלֶאְו דיִודלֶא םיִהלֲא רַמָא רֶׁשֲא םיִהלֶאָה תיִבְּב הֵׂשֲע רֶׁשֲא
 לֶאְרשו יִטְבש למ יִּתְרַחְּב רֶׁשֲא םלׁשּוריִבּ הֶּזַה תִיַּבַּב ֹוֹנְב
 לֶאְרְשי לָגֶרתֶא יִּיִסֶהְל ףיסוא אָלְו :'םוליעל יָמְׁש-תֶא םיִשֶא
 תושעל ּורְמשידמא ו קר "םֶכיִתְבַאל יתדמעה רֶׁשֲא הַמְדַאָה לעמ
 :*השמדדיְּב םיִטֶּפָשַמַהְ םיקחהְו* הָרּוּתַה"ילְכְל םיִתיּוצ רֶׁשֲא-ל תֶא
 םיּוּנַהְדִמ עֶר תושעל םלשיהו יבְשיו הָדּוהְיתֶא הֵׁשֹנִמ עַתָיַו

 -לֶא הָוהְי רָּבִדְיַוי* ם :לאְרשי יִנָּב יֵנְּפִמ הֹוהְי דיִמָשִה רֶׁשֲא
 אָבְצַה יִרָשדתֶא םַהיִלַע הָוהְי אבו: :ּובישקה אָלְ ומע- לאו הָשַנַמ
 םִיַּתְׁשִחְנּב ּוהָרְסַאִּינ םיחוחב הָשַנֶמדתֶא ודל רּושַא ּךְלַמְל רשא
 כ והלא הָוהְי ינּפדתֶא הָלֲח 5 רַצָהְכּוי> :הָלֵבְּב הָביל

 אּוה הוה יִּכ הָשנִמ עדיַו א ou הָביִׁשו ותָנְתִת
 הָבָרעַמי דיוְד-רועל ו הגֹוציח המוח הָנְּב ןלדירחאו + :םיִהלֲאָה
 דָאְמ ָהָהיּבְנַי לפעְל בֵבָסְו םיִנְַּה רעָשְב אּובָלְו לַַּנַּב ןוחינל
 יהְלֶאתֶא רַסַיַו 5 :הָדּוהיְּב תֹוְרְצְּבַה םיִרָעָהְד לָכְּב לִיִחדיִרָש םַשָיו
 רַהּב הָנְּב רֶׁשֲא תוחְּבְזִמַהד לכו הֹוהְי תיִּבִמ ֵמַּפַה-תֶאְ רֶכָּנַה
 הָוהְי חֵּבְזִמ-תֶא ןֶכיוי5 :ריעל הָצּוח ךלשיו םָלׁשְריִבּו הָוהְידתיְּ
 הָוהְידתֶא .דובעל הֶדּוהְיְל רַמאיו הָדֹותְ םיִמְש יחָבְז ₪- חַבְזיו

 = יב ב הרב ו הֶשַנַמ בבשר רוח רב לע
 פ | וויָּתְחַּת ֹונְּב 'ןומָא

 למ םיִנָש םִיָּתְׁשּו וכְלָמְּב ןומֶמ הָנָש םיִּתְשּו םיִרְׂשֲעְןָּב
 -לָכָלּו ויָבָא הָשַנִמ השע רֶׁשֲאַּכ הָוהְי יִניִעְּב עַרֶה שעיו=* :םֶלָשּוריִּב
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 אָלְויג :םֶדְבַעִיַנ ןומָא חְּבז ויבָא הָׁשֹנְמ הָשָע רַשַא םיִליִסָּפַה
 הֹּבְרַה ןוָמְא אּוה יִּכ ויָבֶא הָׁשֹנְמ ץֶָּבהְּ הוהְי ינְפָלִמ עֶנְכָנ
 ץֶרָאָה-םע וכו :ּותיֵבְּב ּוהָתימיו ויָדְבע ויִלָע ורשקיוי+ :הָמְׁשַא
 ּוהישאיתֶא ץֶרַאָה-םַע ּוכיִלְמִיו ןומָא למה לע םיִרְׁשְקַה- לָּכ תֶא

 ספ  וויָּתְחַּת וָנְב
 הָנָׁש תַחַאְו םיִשלְׁשּו ֹוכְלָמְב ּוהָישאְו םיִנָש הָנֹומְׁשְְבו 4
 ויִבָא דִָּד יְִרדְּב ל הָוהְי יגיעְּב רֶׁשְיַה שעיו* :םָגְׁשּוריִּב למ
 אּוהְו ֹוכָלָמְל םיִנָש הָנּומְׁשְבּונ :לואמשּו ןיִמָי רָסִדאָלְו
 הָנָש הָרְשָע םיִּתְשְבּו ויָבָא דיוָּב יִהלֹאֵל ׁשּורְדָל לַחַה רענ ּונָדוע
 םיִליִספַהְ םיִרְׁשֲאָהְו תֹומְּבַהדןַמ םלשּוריו הֶדּוהְיתֶא רַהַטְל חה
 -רֶׁשֲא םיִנּמַחַהְו םיִלְעבַה תֹוֲחְּבְזִמ תַא ויל ּוצת ניו :תֹוכֲסַּמַהְו
 קַהְו רּבש תֹוכָפַמַהְו םיִליִסַּפַהְ םיִרָשאָהְו עֶדּג םֶהיִלְעַמ הָלַעַמְ
 לע ףרש םיִנָהְּכ תומָצַעְוי :םֶהְל םיִחְבזַה "םירבְקה ינּפ-לע קרזיו
 םִיָרְפֲאְו הָשַנִמ יִרָעְבּו :םלשּורידתאְו ו הָדּוהְיתֶא רֶהַטְיַו םִיָתוחְּבְזִמ
 תֹוְבְַמַה-תֶא ץָּתַנִיַוז :ֹביִבְס יםָהיֵתְב ךַחְּבי ילּתְפניעְו ןֹועַמְׁשְו
 ץראלְכַּב עג םיִנָּמַחַה- לכו קל תֶּתַּ םיִליִסַּפַהְ םיִרְׁשֲאָהתֶאְו
 רֶהֵטְל וכְלְמְל הָרָשַע הנומש תַנָשְבְּו* ם ::םִלׁשּוריִל בֵׁשי לארי
 -רַש ּוהָישַעַמתֶאְו והיִלְצַאְּ ןֶפָשדתֶא חלש תִיֵּבַהְו ץֶרָאָקתֶא
 :ויָהלֲא הָוהְי תיָּבתֶא קּוחְל ריִכְזִמַה ֹזְחֶאֹװןְּב חַאוי תֶאְו ריִעָה
 -תיב אָבּומַה ףַסְּכַהְתֶא נתי לודָנה ןהפה \ והָיְקְלח לֶא ואבי
 לַּכָמּו 'םִירפֶאְ הָשַנְמ ְךִיִמ ףפה יִרָמִש םִיְוְלַהּופְסִא רשא יָה
 דידלַע ּונתִיְווס :םלשּורי לבשיו ןְמננַבּו הָדּוהְיְלּכִמּ לארי תיִרָאְש
 הָכאָלְמַה "ישוע ותא ּונְתִיַו הָוהְי תיִבְּב םיִדְקְפִמַה הָכאָלמַה יהׂשע
 םישרחל יונתיַווי :תִיְּבַה יקנחלו קיבל הוהְי תיִבְּב םישע רֶשֲא
 םיִתְּבַה-תֶא תור תורּבַחמִל םיִצֲעְו בֵצְחַמ יִנְבַא :תונקל 'םיגבלו

 הָנּמֲאְּב םיִשע םיִשְנַאָהְוי* ס :'הָדּוהְי יִכְלַמ ּותיִחָשְה רשא
 Cp 34, 4 °° 677 א. א0ד60ח006ע (" --0א6/\0) Td א0ד6 חק60שחסצ
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 יִרָרְמ יִנְּבִמ םִוְלַה ּוהָיְרַבְעְו תַחָי םיִדְקֶּפִמי םֶהיִלַעְו הָכאָלְמַּב
 :ריִשיִלְכּב ןיִבְמלָּ םיולַהְ חצנל םיִתָהָּקַה יִנְּב"ְןִמ םֶלָשָמּו הָיְרְַזּו
 הָדֹובעו הָרֹובעל הָכאָלְמ 'השע לכל םיִחְצַנִמּו םיִלבַפַה לעג

 ףָסְכַה"תֶא םֶאיִצוָהְבּו* = :םיִרעוׁשְו םיִָמְׂשְו םיֶרפו םיְלַהמּו
 דדִיְּב הָוהְיתרֹוִּת רֶפְסתֶא ןהפה ּוהָיְקְלַח אָצְמ הָוהְי תיִּב אָבּומַה
 יִתאָצְמ הָרּוּתַה רפס רַפופה ןפְׁש-לֶא רָמאיַ ּוהיִקְלַח ןעיוי5 :הָשמ
 -תֶא ןפש אביו 6 :ןָפְׁש-לֶא רַפָפַהדתֶא ּוהיְקְלַח תו הָוהְי תיַבְּב
 ןּתנירְׁשַא לכ רמאָל רַבְּד ךלמהה תֶא דוע בש ְךְלַמַהד לֶא רַפַּסַה
 הָוהְידתיִבְּב אָצְמִּנַה ףָסַּכַה-תֶא ּוכיתיווז :םישע םה ְּךיֶרְבעידִיְב
 ןפש גיי :הָכאָלַמַה ישוע דידלַעֶו םיִדָקְפִּמַה ךי-לֲ והּונתִיו
 ןפש ֹובאָרָקיַו ןֶהֹּכַה הקל יל ןתְג רֶפְס רמאל ְּךֶלמְל רָפּוסַה

 עֶרָקִו הָבֹוּתַה יִרְבִּד תֶא ךֶלִּפַה עֶמְׁשִּכ יהיויפ | למה יגל
 -תֶאְו ןֶפָשְְֶּב םכיֲחֲא-תֶאְו ּוהָיקְלִח"תֶא למה וצו :וידְנְּביתֶא
 :רָמאָל ְךְלמַה"דָבֲע הישע תֶאְו רפופה ןּפְׁשותֶאְו יהָכיִמְִּב ןודְבע
 -לַע יהְדּוהיִבּו לֵאָרׂשִיְּב רָאְׁשּנַה" דַעְבּו יִדעַּב הָנהיתֶא ּוׁשְרְד וכלי
 ּונב 'הָבִּתִנ רֶׁשֲא הָוהְיתַמֲח הָלודְג"יִּכ אָצְמַנ רֶׁשֲא רַפַּפַה יֵרְבַּד
 בּותָּכַה- .לָבָּ תושעל היהְי רַבּדדתֶא ּוניתובא 'ּורְמש" אל רֶׁשֲא לע
 הל לֶא ךְלִמַה" רֶׁשֲאַו ּוהיְקְלַ ךלנ>  ם :הָנַה רֶפְפַהְ"לַע
 איָהְו םיִדְנְּבַה רמוש "הָרְסַחְְְּב "תַהְוָּתְְַּב 'םֶלשי תָשֶא הָאיבְנַה
 -הָּכ םֵהָל רָמאַּתַו :תַאְזַּכ ָהיֶלֵא ּורְּבדי הנְׁשמַּב םֶלָּוריִ תַבָשוי
 - :ילָא םֶכְתֶא חלְׁש-רְׁשֲא ׁשיִאָל ּורָמִא לֶאְרְשי יהל הָוהְי רַמָא
 תֶא ויבשוידלעו הֶּנַה םוָקָּמַה" לע הַעָר אֹיֵבַמ יִנָנַה הוהְי רַמָא הָּכ 24
 :הָדּוהְי למ ינפל ּואְרקי רֶׁשֲא רַפַסַהיילע תֹובּותּכַה תולה
 לכ יִנָסיִעְבַה ןעמל םיִרָחַא םיִהְלאל יגריטקיו יִנּובְזִע רֶׁשֲאו תחת

 למלא :הֵּבְכִת אָלְו הֵּנַה םוָקמּב יִתְמח 'ּּתִתְו םהיֵדְי ישעמ
 רַמֲא"הְּכ ויָלֲא ּוָרְמאְת הָּכ הָוהיְּב ׁשֹוָררִל םֶכְתֶא חָלשַה הָיּוהְ

pL MSS 686 Wy | 18 2R 22,10ז2 6 ּוהידְבעו | 3 51 לע | * 1 6  
et Jer 26,22; 36,12 | 2122 22,12 הֶיָכיִמְֶוָּב רֹוּבכע 615 Rּוהֲאָרְקִַו | 20 יי  

 22,13 הָדּוהידלָּכ דעבו םעָה || * 1 6 6 (28) הָתָּצִנ (איִה) | < 1 6 65 2ת ועְמָׁש ,
Gt ZeAAnu (DW) || °ל  | (300 + חלש IMS1115 ך- הָוצ, ) 6 6 רַמָא ins22 *  

 תַהְקּת, א ות; 1 כזפ 6 2R 22,14 הֶוקִּת | 4 קו MSS 8 הדסח, 28 םַמְרַח ,
 24 %* 2R 22,16 יֵרְבּד | * 6 םיִרָבּדַה | = 28 ארק | 25 * Q 2 22,17 ּורָטקיַו

 א ּוריטקינ | ל 1 6 6 28 הָתצִנְו
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 ועֶנְּכּתו ּךְבָכְל"רִ ןעליז :יִּתְעְמַש רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה לֵאָרְׂשִי יִהלָא הָוהְי
 ויבשילעו הָּזַה םוקֶמַה לע *ןיִרְבּד תֶא ְּךעֶמְׁשְּב .םיהְלֶא ינפלמ
 םָאְכ יִּתְעַמְש יִגאְנְו יִנְפְל ָךְִּתַו ּךיָרְנְּב"תֶא עָרְקִתַ "נפל עֶנּכתו
 םולָשב ךיֶתורְבק-לֶא ָּתְפסַאָנְו ְךיִתֹבֲא-לֶא ףֶּפְסֶא יִנָנַה< :הָוהְי

 הֶזַה םּוקּמַהלַע איִבַמ יִנֲא רשא הָעָרָה לֹכְּב יָניע הָניִאָרְת"אְלְ
 ףֹסָאו ךְלֶמַה חַלְׁשִופ ס רב ךֶלֶמַהתֶא ּוביִשְיו יבְׁשְלעֶד
 שיִאילכְו הוהי-תיב ְךְלמַה לעיני םֶלָשּוְיִו הָדּוהְי ינָקזלְּכ-תֶא
 ןטק"דעו לָדָנִמ םַעְה"ִלָכְו םיולקְו םיִנֲהְּכַהְו םלָׁשּוְ יִבְשְְו הָדּוהְי
 :הוהְי תיִּב אָצֲמַּנַה תיִרְּבַה רֶפְס יִרְבְּדלְּכדתָא םֶהיֵנְזֶאְב אָרְקיו
 יִרְחֶא תֶכלְ ּהָוהְי ינָּפְל תיִרְּבַה-תֶא תָרְכִיַ ודָמַעְדלַע למה דֹמעיוּי
 ׁשְפנלָכַבּו ובל לָבְּב ויָקָחְו ויָתֹודֲעְו ויָתוצִמ"תֶא רֹוָמְׁשְלְו היהְי
 תֶא דַמַעַיַוי> :הֶזַה רָפָפַה לע םיִבּותְּכַה תילְּבַה יִרָבְּדתֶא תושעל
 םיָהלֲא תיִרְבַּכ לשר יבשוי ושעּו נב םלעּוריב אַצְמָנַהְד לכ

 הָוהְידתֶא es ו אֵצַמִנַה לכ" תֶא רבעיו לארי ה רשא
 ס | םֶהיִתוְבַא יֵהלֲא הָוהְי יִרֲחֶאַמ ּורָס אל וימי לּכ םֶהיַהְלֶא

 חַסָּפַה ּוטֲחְׁשִו הנהיל חַסַפ םֶלָשּוְיִב ּוהָישאְי שעיני 8
 םֶתרְמְׁשִמ-לע םיִנָהְּכַה דָמעַיוי :ןושארה .שדחל רֶׂשֲע הַעְּבְרַאְּב
 לאְרשי"לָכל יםיִנוָבְּמַה םיִולְל רַמאיוג :הָיהְי תיִּב תדובעל םקּזחִיו
 המלש הָנְּב רֶׁשֲא תי שֶדְקַה ןח וָרֲא-'תֶא מת" הֶזהיל םיִשּודָקה
 הָוהְיתֶא ּודְבַע הֶּתַע ףַתְּכַּב אָשַמ םֶכְל יא לגרש ּךַלַמ ריד

 שדקב ודמעְ גונב .המלש יבּתכמבו 6 למ ני בתְכְּב
 :םִיְוְלַל בַאזתִיַּב תקלחו םַעָה יֵנְּב םֶכיִחאל תובָאָה תיּב תפל
 הָוהי"רַבְדְּכ תולעל םֶכיִחֶאל ּוניִכָהְו ּושְּדקְתַהְו חסָּפַה ּוטֲחְׁשְוֿפ

 5יע"ינְבּו םישבְכ ןאפ םֶעָה גבל והשאו רו ם :השמיריְּב
26 lacuna: cf ad 2R 22,18; 0 guoniam audisti שקולה volumints 27 aigue 

emollitum est .. | 27 * Var® 6 ,יִרָבְּדתֶא 2R 22,19 יִּתְרַּבְּד רֶׁשֲא || ל-ל 2R 811061 | 

28 ** < 2% 22,20 | 29 2R 23,1 וילֵא | 30 2R 23,2 םיִאיִבָנַהְו | בד 6 25 3 

 || ר--  | 33 pc 1155תיִרְּבַּב קזס ןמינבו ₪ | ; | 32 0 adiuravitדּומעֶה

Cp 35, 3 * א םיִנובְּמַה 0 pl MSS ‘Qn (6 .ד buvaroig GF iepodotAoig) || 
 | הָּנַה | 4 * 06% ּוניִכָהְו; 1 6 א 69 ּונּּכָהְו  )cf 1 28,2(; 41ל? קזps תַתּונְמ

 .(5 [ 6 pc MSS Vrs '93. .'3 | 6 >6 (fet d)-ל
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 םיִּפְלַא תָׁשְלַׁש רקבו ףֶלֶא םיִשלָש רַּפְסְמְל אָצְמַּנַה-לֶכְל םיִחָסל לָּכַה
 ּומיִרַה 'םיוללו םיִנֲהּכַלי םעֶל יהָבְדנְל וישו :ךלמה שּוכרמ הָלֶא
 םיִחְספַל ּוְנְתְנ םיִנָהָּכל םיִהֹלֲאָה תיֵּב יִדיִננ ילֶאיִחיו ּוהיְרַכְזּו היקלֲח
 לֵאְנתְנּו והֹיעַמׁשּו יוהְיְננוכפ :תואַמ שלש רקבּו תואמ ששו םִיַפְלַא
 םיִחָמְּפַל םיולל ּומיִרָה סולה יִרָש דָבַזויְו 'לאיִעיְו והיְבְשחו ויַחֶא
 םיִנֲהְּכַה ודמעַיַו הָדֹובֲעָה ןוָּכִתויי :תואמ שמח רקבו םיִפְלַ תשַמִח
 חַסַּפַה ּוטַחְשיִוייי :ךלמה תִוצמְּכ םֶתקְלחַמלע םיִוְלַהְו םֶדָמָעְ -לַע
 םּתְתְל יהלעֶה יוריסיני> :יםיִׁטיִׁשְפַמ 'םיִולַהְו" םִדָיִמ םיִנֲהְכַה וקרזינ
 רַפַַּב בּותְּכַּ הָוהיל ביִרְקַהְל םַעָה ינָב תובָא-תיבל תֹוגלִפַמְל
 ּלְׁשְב םיִשְדקַהְו טַפְׁשּמּכ שָאְּב חסָּפַה לשבר קבל ןֶכְו השמ
 ּוניִכַה רַחַאָויצ :םַעָה יֵנְּב" לבל וציִריו תוחלצבו םיִדָוּדְבּו תוָריִסַּב
 םיִבְלֲחְַו הָלּועֲה תִּלעַהְּב ןֹרֲהֲא יִנְּב םיִנָהְּפַה יב םיִגַָּבִלְ םֶהְל
 םיִרְרָשְמהְו 5 :ןְרַהֶא יִנְּ םיִַהְכִלְ םֵהְל ּוניִכַה םיולהְו הלל דע
 להזוח ןּותַדיִו ןַמיַהְו ףסֶאְו דיִוָּד תנְצַמְּכ םֶּדְמַעמד לע ףֶסָאדיִנְּב
 -יִּכ םֶתָדְבִע לעמ רּוסָל םַהְל ןיִא רעֶׁשְ רעשל םיִרעְשהְו ְּךְלַּמַה
 אּוהַה םִייַּב הוהְי תֹובע-לְּכ ןוכתני6 :םֵהָל ּוניִכַה םיִולַה םָהיֵחַא
 :והישאי ךָלִמַה תַוָצְמְּכ הָוהְי חֵּבְזַמ לע תולע תוְלַעַהְו חסַּפַה תושעל
 גַחדתֶאְו איָהַה תַעְּב חַסֶּפַהתֶא םיִאָצְמְּנַה לֶאְרשידינב עו ל
 יִמיִמ לֶאְרָשיב והְְּ חַסַּפ הׂשֲענ-אָלְו :םיִמָי תעֶבְׁש תֹוצַמַה
 הֵׂשְעירְׁשא חַסָּפַּכ ּושעדאלו לֵאָרְׂשִי יֵבְלַמ- לָכְו איִבּנַה לאּומש
 יבשויו אָצְמָנַה לֶארשיְו הָדּוהְי- לכ םִיולַהְו םיִנָהְכַהְ ּוהְישאי
 השעצ ּוהיָשאְי תוָכְלַמל הָנָש הֶרָשע הָנֹומְׁשְּבֿפ ס :םָלׁשּוְר
 והישאי ןיִכַה רֶׁשֲא תאֹו- לכ יֶרֲחֲאיס :יהַָּה חסָּפַה
 תֶרָפ"לע ׁשיִמּכְרכְּב םֶחְלַהְל םִיָרְצִמְּלַמ כג יהָלָע 'תיּבַהתֶא"
 לו יל-המ מאלו םיִכָאְלַמ וילֲא חלשיויו" :ּוהישאְ תאר אָצְיַו

 8°56 (?add) || ל-ל add? | > 6: 59 x. luna || 9 * QO’) KEY "וכו 1
frt 6 65% Es) ּוהְיְנַכיַו | * 69 x. ושמג 6° לָאיִנעְו ? | 10 GBA Es + 
éxovtec 06 יח et in fine xal ofrw rd rpwivév cf 12° || v 1 >6PA (Es), 
habet hic v 13 | += add? | ל 6 59 + הֶלּועָה ibn || 12 ° 1 6 excl BA Est) 

  | 13/6597 x. Tag'רקבל  || 5 pl MSS Vrsןג6סאסט | 6 59 rods 6וניִכִיַו

Buciac | 15 % 6 דיו | ל" pc MSS Vrs tin || 19 °° >GPA 9; 69 4 2R 
23,24—27 sed pro םיִצְקַשַה kapa(i)geu (= ;(םיִשְדק 65% aliud habet add || 
20 3 65% sol kai Rr | ל-ל >GEsr J os 60 2R 24,29 רּוׁשַא ְךָלָמדלְע 

 רַהְנילע.
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 םיִהלאְו 'יִּתְמַחְלִמ 'תיִּב"לֶא יב" םויַה יהָתַא ְךילֶע"אְל הָדּוהְו למ
 ּבֵסַה"אָלְוי ְָתיִחְׁשִײלַאו ימֲע"רֶׁשֲא םיָהלֲאַמ ְךְל"לַדֲח יִנְלָהְבְל רֶמָא
 יֵרְבְדלֶא עַמְׁש אָלְו יׂשַּפַחְתַה ֹוּב"םֶתָּלָהְל יִּכ ּוּנָמִמ ויָכְפ ּוהָיְשאי
 םיִריַה וריי סם :דְנִמ תעקְבב םֶחָלָהְל אביו םיָהלֲא ֵּפַמ וכ
 :דֶאְמ יִתיִלָחַה יִּכ יֵנּוריֵבֲעַה ֹליִדְבעל ךלמה רָמאנ ּוהְיָשאַי ךלמל
 -רַשַא ּהָנְׁשִּמַה בָכָר"לַע ּוהָביִּכְרַיַו הָבְּכְרְמַהְןִמ ויָדְבַע ּוהְריְבעַו
 הֶדּוהילָכְו ויָתֹבֲא תוָרְבְקְּב רַבְקִיַנ תמו םֶלָשּור הכילו ול
 והיִשאידלע ל ּוהָיְמְרִי ןגוקיו5 ם :ּוהְיָשאידלע םיִלּבַאְתִמ םלׁשוריִ
 םּויַהְדדַע ּוהיׁשאיזלע םֵהיֵתֹוניִקְּב תֹורְׁשַהְו ו םיִרְׁשַה- לכ ורמאיו
 רַתְיַו6 :תֹוְניּקַה-לע םיִבּותָּכ םָּנַהְו לֶאָרְׂשִי-לַע קָחָל םּונִּתִיַו
 םיִנשאְרה ויִרָבְדּו :הָוהְי תַרֹותְּב בֹותכַכ ויָדְסֲחו והישאי יֵרְבְּ
 ס  :הָדּוהיִו לֶאְרשידיבלמ רֶפְס לע םיִבּותַּכ םָּנִה םיִנֹרֲחַאָהְו

 -תַחַת ּוהָכיֵלֲמַיַו יּהָיׁשאְיןְּב זָחֶאוהְיתֶא ץֶרֶאָה-םַע ּוחָקיַוו 6
 השש וכְלָמּב זָחֶאּוי הָנְׁש םיִרָשַעְו שְלָשְְּבי :'םֶלָשּוְיִּב ויֵבֲא
 שנעיו םֶלָשּוריִב םִיַרְצַמ- :ךלמ ּוהָריִסי :יםלְׁשּוריִּב למ םיִׁשדֲח
 -תֶא םִילצמ-דלמ דמו :בָהָז רֵּכְכְו ףֵסָּכירַּככ הֶאַמ ץֶרֶאְהְתֶא

 -תֶאְו םיִקיוהְי מָש-תֶא בפיו םלְֶּרי הְָוהְי"לַע ויחֶא םיִקיְלֶא
 םיִרְשֲעְַּפ  פ :'הָמְָרְצִמ ּוהָאיִבְיַו וכְנ חַקָל יח זָחֶאוְי
 יםֶלָשּוריִּב ְּךֵלֶמ הָנָש הָרָשָע תַחאְו ּוכְלָמְּב םיִקְִהְו הָנָׁש שָמָחְ
 לָבְּב ּךלָמ רַצאָגְדכּובְג הָלָע ויִלָע< :'ויֶהְלֶא הָוהְי יֵגיִעְּב עֶרָה שעיו
 איִבַה הֶוהְי תיִּב ילָבַמל :הֶלְבְּב וביִלָהְ .םיִּתָשָחַנב ּוהְרְסַאיו
 םיִקיּוהְי .יִנְבְּד רָתָיְו* :לֵבָבְּב ולְכיִהְב םֶנּתִיַו לבבל רַצאָנְדַכּובְנ
 יִבְלַמ ירַפס"לַע םיִבּותְּכ םָּנַה ויל אָצְמְּגַהְ הֶשַעְרֶשַא ויָתֹבעְתְו

 v 21 GF aliter | 21 * 1 6 630 nk יִנַא | ** 6 sol םַחָּלַהְל | < 68+ .
 ?NB ט contra aliam domum (רחא תיב 6 רושַא תיב?) | 22 * 1 6 6%

 קָּוִחְתַה צש 6 69 בָשֶח | * 6** איִבָּנַה ּוהיִמְרִי | < תסממ MSS יִנָּפִמ |
 24 65* םִע | aR) 23,30 ֹותָרְבְקַּב) | 25 6 הָדּוהי יֵכְלַמ יֵרְבְּד רַפַס | 60 6

Es 2R || 2 69% + 21:11 4ז * 6 28 23,30+ ותא וחַשמי] | ל >6565  

cf 289 | 4 6h.גמו6ג ָךלמַמ  insְךלַמָמ) | 3 6% הָמיִרְצַמ ;  e+₪4 הָתְלְבְְב  
 ףָסָּכַה-תֶא תַתְל ׁשֵנֲעַהְל ץְרָאָה הֶּלַחַה זָא הערפל ןַתָנ בֶהּוַהְו ֵסָּכַהְו םָש תֶמיַו
 תַתָל ץֶרָאָה םע- תֶא בֶהְּנַהדתֶאְו ףְסַָּה-תֶא ׂשֵגְנ ּּכְרעְּכ ׁשיִא-לָכְו הערפ כ יּפ"לע

peyigravag lwiakep . . . |דס6  cf 2R 23,345; 5 (Est) + x. Ebngeהכְג הֹעְרַפְל : 

 5 * GPA (Ch) + (cf 2R 23,36( הָמָרְוִמ הָיְרנ תב הָרֹוכְז ומָא םַשְו | ל 60 +
 vb compl (cf 28 24,1--4) | 8 * 695% + 2 םיִמָיַה יֵרְבּד.



 1320 ב םימיה ירבד 23—30,9

 יהָנומָשְְֶּבִי = פ | ויָתְחתֹונְּב "ןיִכְּוהְי ְֶלְמִו 'הָדּוהי'ְו לֶאְרְשִי
 םֶלָשיִריִּב למ םיִמָי תֶרָשַעַג םיִשְדִח הָשלֶּו וכלְמְב ןיִכְיוָהְי םיִנָש
 רַצאָנְדַכּוְבְנ ְךְלֶמַה חלש הָנָשַה תָבּושְתַלְו יי :הָוהְי יִניֵעְּב עַרָה שַעיו
 ויַחֶא ּוהָּיְקְדִצ"תֶא ךלמיו הָוהְיְדתיִּב תַּדָמֲח לב םע הָלָבְב ּוהֲאְבִיו
 ּוהיקדצ הָנָׁש תַחַאְו םיִרָשְעְַּבִיי ס :םלשּוריו הָדּוהְי-לֲ
 הָיהְי יניב ערָה שעירי* :םָלׁשוריִּב ְךלֶמ הָנָׁש הָרָשָע תַחַאְו וֶכְלמְב
 למ םַגְויפ :הָוהְי יִּפִמ איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי ינפְלִמ עֹנְכִנ אל ויהלא
 ץמַאוװ ּופְרָעתֶא שקי םיִהְלאָּב ועיִּבְׁשַה רשא דָרֶמ רַצאָנְדַכּובְנ
 םיִנָהְּכַה יירש לָּכ 4 :לֶאְרשִי יֵהלֲא הָוהילֶא בּושמ בבל תֶא

 ו ומע-לע "למדי וש םָּכְׁשַה ריאלטי .םהילע
 םיִעָּתְעִּתְמּו ויְרָבָּד םיזובו םיִהְלֲאָה יכָאְלַמְּב .םיִבְעַלַמ ויהיו
 םהילע לעוד :אָּפְרַמ אל דע ֹומעְּב הָוהְידתַמִַח תוְלַע דַע ויֵאיֵבָנְּב
 לַמְח אָלְו םֶשּדִקִמ תיִבָּב בֶרְחַּ םַהיִרּוחּב גּוהְיַו יםייִּדָשַּ ַלְמתֶא
 תִיַּב יל לכו :וְדָיַּב ןַתְנ לָּכַה 'ששיו ןַקנ הָלּותְבּו רּוָחְּב-לע'
 ויִרָשְו ךְלַמַה תֹורַצֲאְו היהְי תב תּורָצאְ םיִּנָטְקַהְו .םיִלדִּגַה םיִהלֲאָה
 תַמּוח תֶא ּוצְּתַנו םיִהלֲאָה תיִּבדתֶא ּופְרְׂשִיְוופ :לֵבְב איִבַה לָּכה
 :תיִחְׁשַהְל ָהיִּנַמֲחַמ ֵלְּכלָכו שָאְב ופרש יֶתּונָמְרַאלָכְו םלשורי
 "רע םילבעל רינו ולוי לָבָּבדלא בֶרָחַהְְִמ תיִרָאְשַה לגרךכס
 ץֶרָאָה הָתְצְרְדדַע ּוהָיְמְרִי יִפָּב הֶנהְיְדרַבְּ תואָלמְלַ= :םרַּפ תּובְלַמ למ
 ּפ :הָנְׁש םיִעָבְש .תואלמל הָתַבָש יהָמָשַה יִמָידלָּכי היֶתּותְּבַש-תֶא

 ּוהָיִמְרִ ייִפְּב הָוהְידִרַבְּ תולַכל סרֶּפ למ שרוכל תַחַא תָנָשְבּוי
 ותּוכְלַמלְכְב לוקה רָבעיַו סַרֶּפד ךלמ ׁשֶרֹוּכ ַחּור-תֶא הָוהְי ריִעַה
 :תּוכְלְממ"לְכ ספ למ ושר רֿמָא-הַכיג ם :רמאָל בֵּתְכַמּב"'םגו
 תִיַב ולזתונְבל לע דָקִפ-אּוִהְו יםיִמָשַה יֵהלֲא ּהָוהְי יל ןַתָנ ץֶרָאָה
 :לֵעְיְו ֹומְע ויָהְלֶא *הָוהְי "ומַעְדִלָּכִמ םֶכְבדיִמ הָדּוהיִּב רֶׁשֲא םַלְׁשיְריִּב
 8 ב 6Ch [ 6 0% 2R< 24,63+- ויַתְובָא םע אנע ןנְּב רָבְקו | d 60 היְנָכְי
 id 9 | g ins 6 MSKens25 mg GALS 2R (הָנָׁש הֵרְׂשֲע | זס 16 6% ויְבָא יֵחַא |

 14 * 5 6 6% | הָדּוהְי | * ס דלַעְמְל | 17 * א םיִיּד- 0 םיִד- | < 6% 0
 2606א(0ט א. TAS ח0ק06טעסט6 00דשצ oUk ףג(ףששע א.ד. חק600טד6ק006 00דשצ

 amijrayov | 20 6 Mridwv || 2r °° >6F CW | 22° Esr זז BD | ל <6= |
rod ropeveflvat|23 * 6% ןויָלֲע יִנדַא לָאְרַשִי || ל 6 = + 8% חקס0טן\61דסו  
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MONITUM AD LECTOREM. 

1. De horum Bibliorum ratione in Prolegomenis toti operi 
praepositis disserui. Hoc loco praeter Deum, qui vires et vale- 
tudinem praebuit, omnibus, qui his Bibliis operam navarunt, 
gratias agere maximas mihi liceat, imprimis sociis et viris in 
Prolegomenis, § 8 nominatis. I. 1. KAHAN animum non solum ad 
corrigendas plagulas, sed etiam ad res ipsas attendit, id quod vario 
modo operi profuit; item DR. KRAMER in perlegendis plagulis locos 
in notis allegatos diligenter evolvit et errores nonnullos sustulit. 

2. Quod attinet ad edilorzs et soczoriuan laboren:, conferenda 
sunt huius operis Prolegomena, § 8. — Omnia, vel singula, 
quam diligentissime sunt deliberata; paene ubique contigit, ut 
editor eiusque socii inter se consentirent: non raro 66 8 
notis, priusquam in eam, quam lector in manibus tenet, formam 
redactae sunt, praesertim in Prov., Job, Eccl, Dan. et in aliis qui- 
busdam libris, uberrime per literas agebatur. In libris Jerem. et 
Ezech. adornandis editor nonnulla, in XII prophetis haud 
pauca — licentia, quam I. W. ROTHSTEIN et W. NOWACK obvia 
ei dederunt comiitate — et ad formam metricam textus et ad 
notas contulit. — In Ez 40,7sqq I. W. ROTHSTEIN lectorem scire 
vult, ipsum formam םֶלּוא rectiorem putare. — In libro Amos 
corrigendo editori libellus manu scriptus EDUARDI SIEVERS (cui 
nondum ultimam apposuerat manum) praesto erat. 

3. Inter 7/00/00 typograplica in Corrigendorum tabula col- 
lecta haud pauca orta sunt excisis mere in prelo literis vel 
vocalibus et accentibus. Cum nonnulla eiusdem generis menda 
non in omnibus exemplaribus inveniantur, alii fortasse alia in 
suis ipsorum operis exemplaribus reperient. In altera, si quando 
opus erit, editione praeparanda e tabulis stereotypis menda illa 
curabimus auferenda. 
Scripsi Lipsiae R. KITTEL, D. 

Kal. IJun. 1906. א 

CORRIGENDA. 
cf p. 552. — DR. KAHAN Znaimensis exemplar partis prioris correctioni- 

bus in margine adnotatis liberaliter nobis praebuit. 11115 usi sumus, gratias viro 
docto habentes, in perficienda Corrigendorum tabula. 1ם==/ textu; א == in notis. 

pag V (Proleg.) not 2 1 Jdc 7,18 (pro 7,20). 

 Gn 10,8 2[ os‘ 142 21 ושע 2433 ? 1 וינפל 27,29 + | וחתשיו

Ex 31,40%* 360 ?1:תֶתי 39,141 רַפיטופ. —  alICh30,7 3{41 36,23°  

 ;1 הזה 3ס7:!תרנה 315 /1 תשרחבו 375 2/1 אָביו. -- 1 4,17 ;1תֶא

 121 /1רמאָל ו, /1ולכאת 188 /1 ךמא"תַב ו:פ33/1םכצראב 7
 ותא 4 1לעב 23,ו0 }1 םתאַבהֹו 23,17 21 הניפאת 23407! םימָי

 26,31 א םכשדקמ. -- Nu 328 1 הלעמו 7,43 41 :הָחֹנמל 10,35 /1 וסניו
 12/1 השמ 1832 21 הנחמַה 11,32° 8006: vel 6 אא יולשה 15,33 7

 |השמ ו9ופ/!יעיבשה 2323/1לעפ 262671ינלאה 2632 ? | רפחו
 32,40 /1:ּהָּב 3324/1:הדרחב 4 / 1 התבטימ - Dt 16 ; 1 גְרָּג

 1 םכתנחל 5,10 fl :ֹוָתוצֹמ 5,16 /1 ָךָמא 221 /1 רשאכ et ךירעשב
 22,16 /1 רענה ₪ הזה 28,251 הועזל כ ,13 / 1 יתמב 34,3 / 1 תעקב.

Biblia. 85 



CORRIGENDA 

 Jos 12 / 1 ינבל 218 ; 1 ןולחה | 14 2/1 :וךבע 829 ? 1 שמשה
 1034 /| :היִלְע ו:23 ;1:הַמחלממ 146 /1 עשוהי 6: יתודֶא וז ?

 | הטמְל 49 1 הוהי ₪ אשי
 Jac 5, 8flhbר| 62071:ןַכ 7,181 תורפושב 8,13 א] כל Rs / | תמ

 9,494 1ותיציו 1234 ;1:תֶב 172 ;1יתאו 175 217י 18: /1שיא.

 IS 1,28 ;1 אווה 2? ] הוהי 618 1 ןורקעל 91 21 ומשו 112 2

 | תאזְּב 1429 /] טקמ וול! ךיחַאְל 185 /1 לע 2025 ?1 בשיו ₪
 םקיו 2033/1 הלכ 212 /1דןד 216 21 הזה 2316 ?1 די 267?
 | רֶכיו 2623/1:הוהי 30/31 ?] רשאלוי*. -- 28 1,2ז /| לואש 35 /1 יששהו

prop560 6[ ]ספ 4,9 8,11  ins:6,2 /1 ךלי] 684  proCh5,2 ** א 1 (61 0  
 16 0ג (NW 1016 ?1 רזערדה 1619 1 רזערדה 11,26 1 השיא 12.5 /1 -רחיו

 דוד ףא 1214/1הוהי..םפא 135 21:הדימ 1?136יתשש 1 לודג
 13,39 /1:תמ, א 1 לכו 23,22 44 השלשב 3406 50: 1 םיִש-- 23,33 /1 םאיחַא.

8sנא 1,26 21 ךרבע 215 21 הוהימ 2,228 1 הוהי 1 רפה  

 | םישלשה 7,442 21 םינמרה 8 ,37 5 ל 1: 1 6 6 karévavri pr katd) ןג(סצ) $

 ,22 * :al 1 ₪ 6 ₪ םיִדָבַעְל = 1026 א 2 0 114; 9025 | 1028 * א ] הוק
 mre ו 'דצ 1 ;1רבדב 3 /1 םחָל 19,13 21 הנהו. -- 2 44 1

 היה | 5,21 21 הבכרמה נס2:ז] לארשי 15,24 21 שעיו ז6,זז 71 הירוא

 :82 /1 היה ₪ :הָירכז :8ז: /1 הְרושא :1/:82ךמסי :923 71 םוךמ
 19,29 21 :םֶירפ 22,13 ** א ] 10155 20 34,221 23,24 ad םיצקשה 6

 notam: 2Ch 35,105 א0ק0(ו)06ו = Dp 232571QW 23,33 °° א 1 6
pag 552 linea ir 1 Dt 27,19.46,21 ל7*  Gnזס ]  pag 552 linea 

 Jes 123 +1 בָהא 314 ;1 ינעה 8 21 הזה 45,4 א 1יִעְב 6%
 1 וננגמתו (קז ונגנ-כ) 65,ז * א 1 ינולאש.

 Jer 1,13° א 4006: sed melius#l 53 ?1וקוח s,8° א 3006: 1? םיִכָשאַמ
 5,31 א 3006: prps ורזי כז 'רי 7,24 א 4006: ?dl 6% ] 'עמְּב ro6 7 ad ןיאמ

 34806 notam: prps ]יא ro 33 == 2 1:1 ןיֵכָהְוְךלָה | 13,19 a4 'לש 'גה 6
adde:יֵדְבֹועְו 5%  . adde: prps IAD.1 הָמֵלְׁש תּולָג 14,4 4  notam: 

 ספ ףיתררש צeוְךיִתֹרׁשַה (aמ aזam ררש) 2175 א 1 66 (קז 62( 2172
 1: >6)6086: כזס 1 6 6: | 257 7 6 א 66 5 313% א 1 ודחי | 364 21 ירבד

axl IR TTS. 

 Ez 187° א 006: 6 ביח תַלֹבֲח (eveyupacudv dégeilovrog) 18,28 /1 בושיו
 41,15 ?1 וָּפָמ. — Hos 219 ?1 ורכזי 5,ז5 2 1 ךלאי5 (קז דעי) 12 1
 לא-תיב. - א 212" א ] sira. — Nah 2,9 א 3006: vel potius ָהיִמיִמ

 המהו. — Hgg 1,זס /1 ןַּכ. -- Sach 46 / 1 לבברז דב.
 עפ 27 1קִח 57 ?1בקתי 69 ?]ינממ |107,25%% 006: קזקפ רַבֲעַיַו

adי 110,3% א  ךיתחשמ 127,2 not:l?DW cfGn 8,1 07,29 ad DP’ adde 
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SIGLA ET COMPENDIA. 

‘A = Aquila A = versio arabica A = versio aethiopica 
4 = editio Bombergiana Jacobi ben Chajjim anni 1524/25 E' = Quinta 
6 = versio graeca LXX interpretum 67 = codex Ambrosianus 

  = codex Sinaiticus 8% == recensio hexaplarisא
6% = codex Alexandrinus 6% = recensio Luciana 
9 = codex Vaticanus 6% = catena Nicephori 
GC(om)p! = editio Complutensis (1514—17) 6% = codex Marchalianus 
2 = codex Cottonianus Geneseos (= XII Parsons) 
6FE = codex Bodleianus Geneseos 67%= Aldina (Ven. 1518) 
6* (6F* etc.) = prima manus, 6657" etc. secunda, tertia manus 
6’ (6P* etc.) = altera versio (ex duplici) 
6 ipsum = omnes MSS vel gravissimi 

© = Theodotion 8 = versio coptica 
  = Ketib (K, KO = K apud Orientales, Occidentales)א

6 = versio vetus latina (Itala) secundum Sabatier 1739—49 (1751) 
05 = codex Lugdunensis (ed. Ul. Robert 1881. 1900) 
6174 = margo codicis Legionensis (ed. Vercellone, Var. Lect. Vulgatae, 

Al = Masora, textus masoreticus [1860. 64) 

MS == codex manu scriptus MSS = codices manu scripti 
4MSS, 10155 etc. = 4 vel 10 MSS secundum de Rossi, Variae Lectiones 

Vet. Test. 1784ss et Supplem. 1798, inclusis codicibus, qui prima, 

exclusis illis, qui secunda manu lectionem tuentur (cf. Var. Lect 
1 8 XLI, pag. XLVI) 

115%, MSJ,-3MSS™ etc. cf. Var. [pretum vel Targumi etc. 
6155, EMSS (vel 6MSS EMSS) etc. = codices manu scripti LXX inter- 

Occ = Occidentales Or = Orientales 

OrF7 = codex Tschufut-Kale 7 
OrF* = collatio Kahlii (cf. Kahle, der masor. Text etc., 1902) 

Q = Qere 20ף)) QO = 0 apud Orientales, Occidentales) 
aw = Pentateuchi codex hebraeo-samaritanus 

xT = versio samaritana (Targum samaritanum) 

2 = Symmachus (Walton, 1654s 

$ == versio syriaca secundum editionem Polyglottam Londinensem Briani 

3% = codex Ambrosianus St = editio Lee 1821. 3 
35 = versio syriaca hexaplaris 66 6 SV = editio Urmiensis, 1852 

6 = Targum (in Pentateucho = E9) 
6% = Targum editionis Bombergianae 8 1524/5 
61 =~ Targum Pseudo-Jonatan (ed. Ginsburger, 1903) 

J! == Targum Hiersolymitanum secundum (Fragmententargum) 6 

6" =~ Targum editionis Lagardianae 1872. 73 [Ginsburger, 1899 
6% = Merx, chrestomathia targumica, 1888 
89 = Targum Onkelos (ed. Berliner, 1884) 
Er = Praetorius, Targum in jemen. Uberlieferung (ad Jos et Jac 
6" = Targum editionis polyglottae Waltonii [1899. 1900) 

  = versio latina vulgata ¥“ = codex Amiatinusָע
Var = varia lectio (cf. MS, MSS) 

VarB = Var secundum Baer 
VarE3= Var cod. Erfurt. 1.2.3 
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VarF = Var sec. Firkowitsch (cf. Harkavy und Strack, Catalog 

der hbr. Bibelhdschr. etc., 1875) 

VarS = Var sec. Ginsburgii Biblia masoretica [Bible, 1897) 
(MSS, MSS® = Var sec. Ginsburg, Introd. to the .. Hebr. 

VarJ = Var codicis Jemenensis (cf. Hoerning, Karaites MSS, 1889) 

VarXes = Var secundum Kennicott, Vet. Test. 5 
VarM = Var secundum Joh. H. Michaelis, 1720 
VarP = Var codicis Petropolitani anni 916 

 . = Var secundum Strack, Gramm. des Bibl.-Aram.*+ 1905העל

  = Var secundum Wickes (Hebrew Accent. 1881. 87)בע"
(6) )9( )6( etc. = 6 etc. non verbotenus, sed secundum rem 

25% wS etc. = Gady etc. אש Rh 

add = additum, additamentum | m(w)lt = multi, -ae, -a etc. 

al = alii, -ae, -a etc. | nonn = nonnulli etc. 

alloc = aliis locis | Occ = Occidentales 

c = cum ‘om = omittit, -unt 

₪ ast = cum asterisco (X) | Or = Orientales 
ct = confer(endum) | orig = originaliter 
coc d) = codex, codices | p(au)c = pauci etc. 

(com)pl = (com)plures | pr = pro 

onjg = conjunge, -it | praem = praemittit, —e 

Crp = corruptum | prb = probabiliter 

dl =~ dele(ndum) prp(o)n = proponit, —unt (quidam 
dub = dubium | scriptores recentiores) 
Ed(d) = editio(nes) | prps = propositum 
exc\ == excidit, -erunt | Q = 86 
frt = 6 | Seb = Sebir 
Hex,hex= Hexapla, -ricum | Sev = codex Severi hebraicus 
Hie(r) = Hieronymus | simal) = simil: 
Bill = codex Hillel soph pas = soph 4 
hod == hodiernum 5, ss (Sqq) = sequens, sequentes 

inc(ert) = incertum | s ast = sine asterisco 
id = idem sol = solum 
Jerus = codex Hierosolymitanus | Tig soph = Tiggun sopherinr 
ins = insere (-it) trsp = transpone(ndum),-it,-unt 
invers = inverso ordine v, vs = versus 
interv = intervallum | Var = varia lectio, cf. Sigla 
Jub = liber Jubilaeorum | vb = verbum, -a etc. 

K = Ketib | V(e)rs = versiones (omnes vel 

1 = lege(ndum) vid = vide(n)tur [pleraeque) 

leg = legit, -unt + = addit (-unt); in enume- 

maj = majusculum randis codd=praeterea 
min = minusculum > = plus quam, deest in 
MS = codex manu scriptus . == textus (forma) conjec- 
MSS = codices manu scripti, cf. tura probabilis 
m(tr) cs = metri causa [Sigla | 'i = apn) (et cetera) 
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